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DECYZ.IA Nr
Dz.ia|aj4c na podstawic

att.

152

blin

DOTq

w zwiqzku z art.154 ust. I - 3 ustalrl z clnia 27 sicrpnia

2004 r. o Swiadczcniach opicki zdrowotnc! linansowanych zc Srodktiu' pLrblicznych

(t.i,l)2. t..

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z, po|.n. zm.) zwanci dal-'.j .. rr.rlrrttu ' oraz ar1. I 0'l
i art. 107 $ I ustawy z dnia l4 czcr\\rca 1960 r. kodcks poslqp()\llliii utlnrinistntcvittclto (1 I.
Kpa "

Dz. \1. z 201 3 r. , poz. 2(t7 t.c t.nt.) z.wanyn dalci

,,

po rozpatrzcniu odwoiania wniesioncgo

I'ana Antlrzc,ia shrzypka, 20-l2ti l,itblin,

prz,az.

.

ul. Okrzei l0l2 dolycz4ccgtt rozstrzvglligci;t postqpol'attia \r

09-l -l-

000312/SPOi 14 llll4.2l40.026.0 4/01 przcprowadzoncgo w trybic l<onkursu oicrt o udziclanic

iwiadczcri opicki zdrowotnej w rodzaju: Su'iadozcnia piclqgnacylnc ioltic)iLrnc;tc r'r zalircstr:: rt

zakresic: Swiaclozenia zcspolu cllr.rgotcrminowcj opicki
mechanicznie, obszar: woj cw6dztwo podkat?acki

dla

l)ac.j$11tiiw wcntl lorvarll'clt

e

Dyrcktor Podkarpackicgo Otldzialu Woicrv6dzkiego \arotlo'tvcgo l'untluszu
T,Jrowia rv llzeszowic oddala otlwolanic'

UZASA I)Nl

l2

Fl.

,*

I

l'l

r. zostalo ogloszonc przcz I)ylckkxit I)ocikarpackicgo Odrlzillhr
Wojew6dzkiego Nalodor,vcgo liLrnduszu Zch oi,r' ia rv Ilzcszorvic posllipo\\itrric Irr ()t)- l lW dniu

000312/SltO/14

ma1ca 2014

11114,2140.(12(t.(

)4/01 prowadzone

$ trybic

konhrtrsu olcrl.

Podkarpacki Oddzial Wqew6dzki, ul. ZArnkowa 8,3s 032 Rzesz6w
tel.: l7 860 4l 02,fa\.17 a601228,e maiI sekrclarint@nfi-rzeszowpl

\

srrt;:rric zilu,rrti:r

unrd\{' o udziclarlic Swiadczcn opicki zclrowotrrei na lata 201.4-2011 w rodzaju: Swiadczenta

prclggnacl,jrrc

i

opickr"rficzc.

rv zakrcsic: Swiadczcnia zespolu dtr"rgotcrminowej opieki dla

pncjcnt6u' r.r'cnlvlou,anvoh mcchanicznie, obszar: wojcw6dztwo podkarpackie.

W ogloszcniu u skzrzano oborvi4zui4ce rcguiacjc dotycz.4ce wymog6w. jakie musz4 byi
spclnionc przcz podlrioly sklacia.1rcc o1'cr1y oraz krytcri6u' occny oiel'1.

\V dniu 26 rnarca 2()14 r. Andrz.cj Sklzypek.20-128 Lublin, ul. Okrzei l0l2 zwany dalej

..Olcrcntcnr"
000-1i 2/SPO/11/ |

lub

..r )tlr.r

olrrizlc] m"

z.loLyl

nr

o1-ertq

09-14-

ll1.2110.026.{l4l01l7l04l4 w przedmiotowym postgpowaniu

Olc:'ta wplvngia w terminie. Og6lcm na poslgpowanic wplynglo 9 ofert.

I)o 1'rzeanalizorvaniu oli:rty Odwoluj4ccgo Komisia Konkursowa powolana w cclu
yrrzcpro\r,adzcnia postq:porvah konkursowlch na rok 2014 i lata naslgpne w dniu 28 marca
20l4 r'. u'czwala Od,"r'olr-r jqccgo do uzrLpclnicnia brak(rw lormalnych oferly w lerminic

I kilictnia 20 l4 r'. pod rvsor'cr'r'r

o
o
\r

oclrzuccnia ofcrty. Odwoluj4cy mial przcdloZyi o oSwiadczenic

ionllnLracii obouiirzkoucgo
akLualnc oirviadczcnic

o

r,rlrczpicczcn

ia O(l u,

przypadku zawarcia umowy oraz

rvpisach stanowiqco zal4cznik

571201i/l)S()/. Prct.csa Narodor.r'cgo liuncluszu Zdrowia

rv sprar.vie rvarunkrill,postgpor.vania dotycz4cych zawicrania
op ick

do

z

Nr lA do Zarz4dzenie

2 pat.dzierntka 2013 r.
um6w o udzielanie Swiadczeir
dnia

i zdrowolnc.j (zc zm).

OIelcnl uzLrpclnrl bral<i wskrtzane w wczwaniu w wyznaczoll)m lerminic.

W dniu 14 krvictnia 2014 r. Odwolujqcy zostal \ iczwany do wyjaSnienia clement6w
spolrrl'ch halmonogramu pcrsonclu wykazanegcl
Iuf"

r

w ofclcic

poprzcz. przcdstawienie

Lrrcnttiri' potwiodzajqcych prirr.r idlor'r'oSd zloloncj oI'crr1 lub zmiang ol'cr1y

spon'rL:i ',r

w

czgici

tcnrinic do tlrria 2.1 kuictrtia 2()14 r. pod rygorcn'l odrzuccnia o{'crty.

W tolilL postcpou,ania.

r.r' dnir.r

22 kwictnia 2014 r., Komisja Konkursowa wezwala

Odr'r'olujqccgo ckr zlozcnia doclalltor,r'vch

w

aSnicn.

I)o dnia 25 kwietnia 2014 r. Odwohrj4cy

nrial przcclstariii: ksclokopic umrirv o r"rdziolanic Srviadczcri w zakresic: Swiadczenia zespolu

j opicki dontowcj dla pacjcnt6rv wcntylor,vanych mcchanicznie dla calego
l,_r liir.zaucr,.o iv lilturularzu ol'cflowvnl pclsonclu, kscrokopic kr.vali.likacji i wymaganych
lirrsrirvispr:cjalizac.ii dh calcgo wykazar.rego w oI'crcic personelu medyoznego, zgodnie
z rvrrnaganiami okt'cilonvnri w oboui4zr:j4cym toT.porz.1dzeniu Ministra Zdrowia
cLlr,rgotcnninor.vc

z rlri,r 22 listopatia
lriclqpnacr

20

Ll

rol<Lr

rv sprar.vic Sr'viadczen gwarantowanych z zakresu Swiadczeri

jrvch i opicl,:uriczvch rv lrnrach opiclii cl lugotcrrlr nowej

(1)2..

U. z 2013 r.,

poz.

1480)

oraz

udokumcntowai rocznc clo(rvirrdczclr ic zavrlclorvc lrsztslkich picl.gr:i ir..

przcdstau,ionych rv ol'crcic. W zr,'iqzku z otlpor+ictlziil lla f)\liir)ii.r ani'ictiru,,

i..l.l.

. iirrt',

i.

:..:.

o ptzttllrt2cnir.: tiol.L,ttt':;tl.:
4ccgo mo2liwoi6 uZytkowania samochoalLr \^rl riz z 1<sr:tokopiq t1ol itt.llt

zapou,nicnia samochodu osobowcgo wczwano ()drvolujrtcego
potwierdzaj

rejcstracyjncgo z aktualnynl przcgl4dcrn tcchnicznym. Maj4c na utviLtlzc r.rLiziclotril oclpou itrlz
na pytanio ankietowc 1.4.5.1. wr:nvano OdrvolujEccgo do wy'ia5nicnia
r.vykazanc u'

ollrcie rcspiratory wl,magari okrcSlonc lv

krtcstii spclniarlia

1;rzcz

rv,/u, rozporzqcizcniLL Ministra Zdr,trt ia.

I\rnadto, w zwi4zku z odpowiedzi4 na pytanic ankictowc I .4.5.6.. Odri'olrr.j4cy rrrial

r'r,f

iairic

czy zapewnia sprzgt rliezbgdny tto obslr-rgi rcspiratora (w lynr spl'zqt.]tdllora/o\\'c"Llo Llllcl:i).
Odwohrjqcy wyiaSnil wszyslkic spornc kwcstic w rvyznacztttt\ cll tcl nlillilcll

W dniu 29 kwietnia 2014 r'. zostala

przcplor.,,'adzonzr

konlroh

por<iwnania danych zawa(ycl.r w ol'crcic zc stancn iaktyi:znyrrr

lokaiu

w

\\'ymagany

spt

zgt

i

wyposazcr'ric.

W

u

Oclr',o h:jltcc-uo

rr .clrl

przcdtniociu wvp(,sir./tlri.r

tr'akcio l(onlr'oli slwicrdzotto tozbicr rl,'r;ti

pomigdzy danymi zawartymi rv ol'crcic a stancm laktyczny'rrl.

Dlatego tcz, w dniu g

n$a

2014 r.. OI'crent przcd\t>t.yl Komisji Konlculsorvcj tlokuL:te

rr L.L,:

jt

dotycz4c4 sprz,Qtu, k16ry mialby byc u.ykorzysty*any do rcalizacjr Lrnlo\\'\/ ol'a:/. oirviiitlezetlie
dotycz4ce stwicrdzcnia braku czg(ci sprzgtu wvkazatlogo w olcrcic.
Komi sja Konkursowa zaakccpt<lwala wyi aSnicnia O l'ercn1ir.

W dniu 14

metja 2014

przcprowadzila roznlo\.vy

r.

w.ran.]ach czgSci.iawncj posLqpou'artitt F.ornisj:t Iiottl<tirsrtrt':r

z 4 olblcntami- w tyrn z ( )r{urrlttiitcvlrt. I'tolrch olerlr

bLrtlzilr

w4tpliwosci co do sposobtl realizacji iwiadozcn w przypadktl zrt',ruttill LLnlttrr\.
Po analizic zebranyoh dokr-unentciw oraz przcprclr,iadzonyclt rozlrirrv z Ol'crcnla:lli olc:l.l
Oclwolr"rj4cego \\Taz

postgpowania

NaleZy
oznaczal

w

-

z szcsciotna innynti w dniu l4

ma.ia 2014 r. Tostaia przl'iqta do tlalszcgir

czgSci nieiawnej postqpowania.

z0 lakt zakwalifikowania olcrty clo czg(ci I.licljawncj lrostepor,ranir
jedynie, i2 ofcrtn nic podlcgala odrzuceniu rra poclslar'r,ic afl. l'19 trst. I pl<1 7 LrsLrvil'.
z,a1vr3yzye,

Spelnianie wymaganych wzu'unktilv okrc(lonych przcpisarni plawa orttz uatLtnk<itr ,r!<rciii,trrc:',
prz.ez ltrazesa Nl.'7- na podstawic

art. 146 ust.

I

pkt -l ustil\\)'. nic sliutkttie rrvlriil:rielrl rrl,r::"

oelcm zawarcia umowy. a jcdynic pozwala na dokonanic occnl' olcrl,t ttil ltodsLar't'ir: rLll ) ill

usta\.\y oraz l,alz4dz.enta

Nr 3/2014/l)SO'/,

Prczcsa Naroclowcplo I ttrrtlttszr.t Zclrorviit

z

ilnirL

23 sLycznia 2014 r. rv sprawic okrcdlcnia krytcri(rw occnl' ol'crt w 1'rostgltou an itt u splrtrr it
zarvarcia umowy o udziclanic si,r'iadozcit ppicki zdrowolncj z p<ilnic'jsz1,mi zn.riannmi.

/,godnic

z-

trcscizr u,,/r'v zarz4clzcnia,

w oparciu o kt6re ,ozone oferty zoslaiy ocenione, oferta

mogla uzy skac:

krytclium ccna - razcln maksymalnie 20 punktciw;
krytcriunr cizlgftrii - razcnt nzrksymalnie 5 punkt6w;
krytcrium jako$i

-

razem maksyrralnic 45 punkt6w:

a.

pcrsoncl ^ rnaksymainic 30 punkt6w;

b.

sprzQt i aparalura mcc'lyczna - maksymalnic

c.

zcwnQtrzna occna - maksymalnic 5 punkl6w;

d.

w),niki

l)ow-vzslc o7.nac/Lt.

l0 pr"rnkt6w;

kontfoli rnaksynTalnie 0 punkt6w;
ze w toku przcdmiotowego postQpowania

ka2da z ofert mogla uzyskai

rnalrsymalnrc 70 punkt6r.n', w tyrn 20 punkt6w za ccng oraz.l4cznie 50 punkt6w za kryteria nie
cc 110\\ c.

Komisja Konkursowa dol<onawszy analizy ofert pod wzglgdem kryted6w niecenowych,
dzialaj4c w oparciu o dyspozycjg arr. 142 ust. 7 ustawy podjgla decyzjg o zaproszeniu do

3

dalszl,ch ncgoc.jacji

oIcrcnt15rv, ktrirych ol'erty wedlug kry'terium niecenowego zostaiy

najr,vytcj sklasy likowar.rc. WSr(rd nich nic bylo olcrty Odwoluj4cego.

na podstawic afl. I42 ust. 5
c:clcnr za'uva.rcia unlo\ /y w przcdmiotowym rodzaju i

Oslatccznic Komisja Konl<ursowa
rio'rctrala

l

r.r

.l ofctt

vb<tt'lt

krlrjno(ci zgodncj

ustawy
zakresie,

z uzy.skanq pczycj4 w rankingu koricowym.

Itarrking kohcowl przcdstawial sig w spos6b nastgpuj4cy:
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Ogtosz-cnic o lozstrzygnigciu przedmiotowcgo postQpowania ukazalo sig w dniu 15 maja

2014 r'. na sl.ronic intcrnctowej l)OW NFZ oraz zostalo wywicszone na lablicy ogloszei w jego

siciizibic. Odr,volLrjqccgo nic rv;,brano clo zawarcia umowy.
4

W dniu 20 rnaja 2014 r.
Wojew6dzkiego

do I)ylclitolir l) Lrdka: packicgri OdtlzialLt
Naroclowcgo l;Lrnduszr.r Zdrowia w Ilzcszowir-: rtclu,, tt ic t.l<it.ttttc prt.ct
wplynglo

r

li.t

Odwoluj4cc go w ramach plzcclmi otor'vcgo postqpou'an ia.

Odwolanic zlo2ono lv tclminie.

W zlo2onympiSmie Odrvoluj 4cy ut.nat podjgt4 dccirzjc za [rzyr,r'dzilcit i rt icspt-ar,r ictLlirr'it.
l)omagal sig rozpatrzonia swojcj ol'crty w caloSci ti. z urvzglgclnicnicnr cclty. a nic z 1t1
pomirrigciem.

Przcd r<:zpatrz.cnicm oclwolania I)yrcktor l)oclkalpack icg,o OclclzirlLr
Narodowcgo Irunduszlr Zdlowia

Wo j,:'ur tidzk icgir

rv fizcszowic pisrncrr z cinia 2l nriria 2(l lJ r..

WO.0212.28.2014.1)A. poinlbrmorval Odr,r'trhri4ccgo o przl'slttgtLLjqcyttr rtrrL zgtrdnic z

zirri.:

lLtl li)

t I

Kpa. prawic do czynncgo udzialu w, kaZd1'rn sladium posLcpou,aniit. a ptzcci rv',clltriirrt

dccy

tii

prz.ez Dyrektora POW

r.\lrZ w Ilzeszowic w ptzcclrrrioloue'i slrtlruic o 1l't()2li\\r)\ri

rvypowicdzcnia siq co do zcblanyoh clowodriu

i rlatcrialtiri, r,titz

zploszrrtt' clr Tltd:tt't. I'titt'itll

r

powyzszym pismem poinlirrmowal wszystkie strony postgpowania o moTlirro(ci 7 kot'r)'slallltl
z uprawnie

Z

i.r

o

kt6rym mowa

\ry

art. 10 { I Kpa.

powyit.szych wzglgd6w przcdluzono termin do wyclania clccyzji lllzcz. I)vrclitora I)OW

\l

Z

do dnia 30 czcrwca 2014 r.

Odwoluj4cy skorzystal w dniu 5 czerwoa 2014 r. r. prawa wzgl4clL.r clo al<L..icclrrakZc ujc utririsl
nic nowego do trcSci oduolanta.

Maj4c caloSrj powy2szcgo na uw'adzc I)yrcktor l)trclk a lpiick icuo
Wojcw6dzkiego Narodorvcgo lruncluszu /.drou'ia u Ilzcszo"vic;ltl;th']. ctt llitst-\'i)lli(r:

Orit;"r:tli:

Odwolanie nic zasluguje na uwzglgclnicnic.

Organ przeanaiizowal prawidlowoSi prowadr-ot1"cgo pr7,c/. Ktrrnisig l(otrkttr
posrgpowania nic dopalrr"rj4c sig zadnych uchybieri. Nalczl,zaznaczyc,

le

l)1,rcktor' odrizialt

rozpoznaiqcy odwolanic nic prowadzi ponownic post\ipowania *, sp::awic zarvarciil
rrclzielanic Swiadczefi opicki zdrowotn ej- leat. rt>r.potnalc spl arvg

pocimiotu

i

r'"'

iou'i.1

unr(ln'

t

o

odnicsieniu clo )<onkrclttcgrr

konkrctnych czynnoSci. Nic powicla zalcm czynno(ci

zarc zctrvo r'r'alt)'c

h

l)11cz

ustawg dla komisji powolanc.j przcz, I)yrektora Oddziahr. l)y't r:htor Odtlzillt' brttlr

cz-t'

rozstrzygnigcic postgpowania clokonanc przcz kornisiQ zostaltl prrcl]ctc z ttat'ltszctticnl zesa,l
postepowania

iczy

wskr-rtck tcgo doszlo

w rozumicniu art. 1 52 ust.

do nal'uszctria inlctcstt

I oraz ix'1. 134 ust. I

ustar.vy.

1lt-arr'

llr'gtr otrrtott-tlrtcctlir

Rozpatruj4c przcdmiotowc odwoianie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

\l;;/.

l)yrcktor I)OW

w

konsckwcrrcji LLmoz

poddal szczcg<'rlowej analizie material dowodowy sprawy,

wib

co

dokonanic pelnej kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia

zaskar2oncgo postepowania konkr"irsowego.

\,rr rrutclial rlou'odou'y rkladaj4 sig:

l.

u'szristkic ol'crty zlozonc w przcdmiotowyrn postgpowaniu konkursowym,

2.

dokumcnty wytwozone plzcz Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postgpowanru
KOnKUTSOW!'m:

-i.

dokur.r.renty, pisrna. oSwradcz.cnia skladanc przcz olbrent6w

w odpowiedzi na wezwanla

do Lrzupclnicrria brak6w liln.nalnych,

,1. uyjaSnicnia skladirnc przcz ofcrcnl6w

(w

odpowiedzi

na wezwania komisji

l<onkr.Lrsowci ),

\alcly zaur.vazyi. zc I)yrcktor Oddzjatu rozpoznaj4cy odwolanie nie prowadzi ponownlc
l)()stcllou iln ia rr sltra'uvic zawarcia urntilr, o uclziclanic (wiadczcn opieki zdrowotnej, Iecz
rozpoznajc sprawQ w odnicsicniu do konkrclncgo podmiotu i konkretnych czynnoSci. Nie
pouicla zatcm czynrLo(ci zalczcrwowanych przez ustawE dla komisji powolaneJ przez
I)yrcktora Oddzialu. l)yrchtor' Oddzialu bada czy rozstrzygniQcie poslgpowania dokonane
pr-zcz komisjg zostalo podjqte z naruszcnicm zasad postcpowania

i czy wskutek tego doszlo

do

naruszcnizr intcrcsu prau'nego Odwoluj4ccgo.

W clniu 14 rnaja 2014 r. po

analizie krytcritiw

nic

cenowych,

ze

szczeg6lnym

icm klytcliurn .jako(ci. Komisja Konkursowa podjgia decyzjg o zaproszeniu do
ni:rocjiLcji I oli:rcnttir,r'. f:t<i11,ch o[trt1. wcdlug krytclium nieccnowcgo zostaly najwyizej
rLrvzu lgcLnicn

ri' lls r llliou irrc.
It:rn1, irrg

rr

l'crt

r'" 1

glrldal nlstgpuj 4co:
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