NP'Z

Narodowy Fundusz Zdrowra
Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki w Rzeszowie

Rzesz6w. dnia

wo.0212.58.2014.DA

Q:

sierpnia 2014 r.

Palomed SprSlka z ograniczon4
odpowicdzialnoSci4

ul. Slowackiego 1 I
35-(160 Rzcsz6w

DECYZJA

Nr Q.L IZOTI

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opicki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (t..i. Dz. lJ. z,200t1 r.. nr 164. poz. 1027

ze zm.) zwanej dalej ,,ustowq o iwiudczcniuth

l4 czcrwca

"

$ I pkt I ustaw'y'z dnia
(t. j. Dz. ll. z 2013 r.- poz.267

oraz art. |38

1960 r. kodeks postgpowania administracy.inego

ze zn1.) zwanej dalej ,,kpa" po rozpatrzeniu wniosku r) pono\ ne rozpatrzcnir sprawy
zloZonego

w dniu 26

czeru'ccr

2014 r. prz.ez Pulomcd spllkg z ogranictmrl

odpowiedziulnoiclq (powolywanego/ej dalej .iako ..Odwolu.lEcy" lub ..Oferent") od decyzji

nr

6212014 Dyrektora Podkarpackiego Oddziatu Wo.iewtidzkiego Narodowego Fundnszu

Zdrowia z siedzib4 w Ilzeszowic (powolywancgo dale.i .lako ..Dyrcktor POW NFZ") z dnia

l7 czenucu 2014 r. oddalaj4cej odwolanie Odwolu.i4cego od rozstrzygnigcia postgpowania
nr 09-11-000323/REH/05/l/05.1310.2011.02/01 przeprowadzoncgo w tfybie konkursu olert
w spranic zawarcia umow o udziclanio Swiadczefi opieki zdrowotne.j w rodzajr:: rehabilitar'ja
lecznicza"

n' zakresie: fizjolerapia ambulatoryjna. na

obszarze nriasta Rzcszou'a Dyrektor

POW NFZ postanawia:

- utrzryma6 w mocy zaskar2onq dccyz-jg.

UZASADNIENIE

Ir&lkrrprcki Od(lzi,rl Wojewrnlzki, ul. Zamkol.r tl. .la 012 Rzcsz6w
tcl.: l7 860

,11

02, ldr: l7 860 42 28, c nrail: sekret.rri.rl@ntz rzeszor!.pl

W dniu

l3

marca 2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdr<twia

w

Rzeszowie postQpowanie konkursowe

nr 09-l4-000323/REH/05/I /05.1310.208.02101 w przedmiocie zawarcia umow o udzielanie
iwiadczeri opieki zdrowotnej

w

rodzaju: rehabilitacja lecznicza,

w

zakresie: fizjoterapia

ambulatoryjna. obszar: miasto Rzesz6w ( 1863 ).

Of'erenci przystgpuj4cy do konkursu, opr6cz wymagafr wynikaj4cych

z

przepis6w

powszechnie obowiqzuj4cego prawa winni byli spelniai wymagania okreSlone przez Prezesa
Narodoweso Funduszu Zdrowia okreSlone w:

l. Zarz4dzeniu nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
2 pa2dziernika

201

3 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

um6w o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm.),

l. T,arzqdzeniu nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

dnia

23 slycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczefi opieki zdrowotnej (ze zm.).
3.

Zarzqdzeniu

nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

dnia

l6 grudnia 2013 r. w sprawie okreSlenia warunk6w zawierania i realizacii umow
w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Ogloszenie

o

postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy

okreSlone

w rozporz1dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogltrszania
o postgpowoniu u' sprawie zuwurcia umowy

o udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej przez

Narodowy Fundusz Zdrou,ia, zapraszania

do udzialu w rokowaniach, skladania

powolywania

i

ofbrt,

odwolyu,ania komisji knkursowei oraz.iej zadah (Dz. l_). z 2004 r., nr 273,

poz.2719 ze zm.). Opublikowane zostaly takze materialy

i

zarz4dzenia, na podstawie kt6rych

przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie. W ogloszeniu ustalono termin skladania ofbrt
na dzieri 27 marca 2014 r., natomiast otwarcie ofert na dzieri

3l

marca 2014 r.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 40 of'ert.

Odwoluj4cy zlo2yl otertg w dniu 27 marca 2014 r.
Of-erta wplyngla w terminie.

W trakcie prowadzonego postgpowania Komisja Konkursowa wezwala tych wszystkich

ofbrent6w. kt6rych oferty dotknigte byly brakami formalnymi, w tym Odwoluj4cego. do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 4 kwictnia Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do usunigcia

brak6w

lirrmalnych w terrninie do 9 kwietnia 2014 r. poprz.ez zlo2enic nastQpu.iqcych dokument6u:

-

pt u,icrdzaiqtcg() :1||t'Ltt'L ir Pr:L: (,fLr(ntu untol,r!
odpowiedzialnoSci cltt'ilnei ttercnta tu szkodv v1t'zqdzona

kopig ltolisy lub innego tktkuntanlu

trhezpieczenia

u, zu,iqzku z udzieleniem lwiadczen v, zakresie przctlniotu poslgportdniu na okrt's
obott'iqzyu,ania umovt', umou)y przedu,stgpnei luh innego dokumenlu, w lym tuk2e

oiv'iudczenia stwierdzojqcego,

ie

umov'a uhezpiat'zcnia odpou'icdzialrutit

i

c1'u'ilnei

zo.rlunie zawortat ns okres ohowiqzyu-aniu umou,y.
Odwotu.i 4cy z-toZyl przcdmi otowe wyjaSniania

w wymagany nt termi n i c.

Na podstawie $ 6 ust. 2 ww. rozporz4,Jzenia przeprowadzila kontrolg u siedmiu o1'crent6u'.
w celu potwierdzenia prawidlowoSci danych zawartych w olcrcie.

Komisja Konkursowa 2qdala rownieZ od (wiadczeniodawcirw' ubiegai4cy''ch sig o zat'arcie
umowy zloZetria stosownych wyjaSniefi. oo znajduie oparcic w $ 6 ust. 2 ww. aktu pra\\'nego.

W zwi4zku z powyzszym dnia 22 kwietni a 2014 r. OI'ercnt zloZyl pismo z

wy.iaSnienieln

*'

przedloZone.i

dotyczac-vm clement6w spomych harmonogramu personelu za*'artego

ol'ercie. Kornisja Konkursowa na podstawie oiwiadczcnio Of-ercnta dokonala zmiany

w

wykazie os6b personelu, dokonuj4c usuniqcia osoby

z

w-vkazu personclu

Odwoluiqcy zloZyl wyjaSnienia dotycz4ce kolizji sprzgtu polegaj4ce
w zlo2onych ofertach r62nych zakres6w. lych

san.rych pozycii wyposaZenia

na

W

dniu

u1'kazaniu

w tych

samych

lub czgdciowo pokrywaj4cych sig godzinach pracy odpowiednich kom6rck. Na skutek
wyjaSnieri przyjgtych przez of'crenta Komisia Konkursowa skorygowala zmiany *'ankiecie

w

zakrcsie kolizji sprzEtu. poprzez. zmiang odpowiedzi

na r)egaly\ nq

w

pytaniu ankietowym 1.4.1.3

izmiang punktacji na zcrowq.

W czgsci jawnej prowadzonego postgpowania nie odrzucot'to 2adnej of'erty.

W dniu 16 na.ia 2014 r. Komisia Konkursowa podjgla uchu'alg dotycz4cil zasad
wysokoSci propozycji finansowych dla olerenttiw bior4cych udzial w postqporlaniu 09-14000323 -RUtt-05/ 1/05.1310.208.02101

. 7'godnie z przedmiotow4 uchwal4 przyjqto propozl

,-'.i9

3295 punkt6w na etat liz.ioterapeuty ( Sredniomicsigcznic ).

W dniu 19 maja 2014 r. odbyty siq negoc.iac.lo

zakoficzone podpisaniem- przcz

Oclwolqj4cogo oraz czlonk6w Korrisji Konkursowe.i. prolokolu koricowego

z

negocjacli.

W przedn,iokrwym protokole stwierdzono. 2c stanow'iska stron s4 zbie2ne- Ustalono

ceng

.jcdnostkow4 w wysokoSci 1.00't,1 oraz.Iiczbg dwiadczeii w iloici 41753 punkt6w.

Maj4c na uwadze posiadane irodki finansowe przeznac/.one na zatllrcie unrtiil
postgpowaniu

oraz wartodi wynegocjowanych kwot. kt6rc obttstronnie

u

tym

uzgodnitlno

ze wszystkimi oferentami bior4cymi udzial
Konkursowa mogla

w

w

czgdci niejawnej postgpowania, Komisja

rozstrzygnigciu uwzglgdni6 wszystkich oferent6w.

Do

zawarcia

umowy wybrano czterdzie6ci szeii ol'ert.

w zwiqzku z wybraniem jego oferty do zawarcia umowy zlo2yl w dniu

Odwoluj4cy

22

r.

do

od rozstrzygnigcia konkursu.
Przedmiotowe odwolanie zostalo zloT.one w terminie. W odwolaniu Oferent wskazal.
Ze Swiadczy uslugi rehabilitacyjne od l2 lat, posiada jednE z najwigkszych sal
maja 2014

odwolanie

Dyrektora POW NFZ

gimnastycznych na terenie Rzeszowa

rehabilitacje

to okolo 170 m' ),

(

powierzchnia pomieszczefi zajmowanych przez

nowoczesny sprzgt wysokiej jakoSci oraz zatrudnia

wykwalifikowany personel z wieloletnim doSwiadczeniem. Oferent w odwolaniu podni6sl,
2e zaproponowana przez.

Komisjg Konkursowa kwota nie wystarczy na pokrycie koszt6w plac

pracownik6w fizjoterapii.

jak r6wnie2 innych koszt6w

zwi4zanych

z

prowadzeniem

dzialalno5ci gospodarczej. Of'erent w odwolaniu zaznaczyl,2e utrzymanie w mocy propozyc.ii

Komisji Konkursowej spowoduje zmniejszenie dostgpnoSci Swiadczeh, a w konsekwencji
wydluZenie czasu oczekiwania

na

Swiadczenia. Ponadto Odwolujqcy zwr6cil uwagg,

iz protok6l koircowy z negocjacji podpisal tylko i wyl4cznie z powodu klauzuli zawartej pod
w/w protokolem, kt6ra m6wi, ze w przypadku wyst4pienia odmowy podpisania przez oferenta

protokolu koficowego zostanie wykluczony

z

dalszego postgpowania. Kofcowo wni6sl

o zwigkszenie wartoSci konlraktu.

Pismem z dnia 28 maja 2014 r., znak: WO.0212.58.2014.DA, Dyrektor POW NFZ

na podstawie art.

l0 $ I

kpa poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym mu prawie

do czynnego udzialu r.r,ka2dym stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia sig co do

zebranych dowod6w

i

material6w oraz zgloszonych 24da6. Oferent

nie

skorzystal

z pow y Zszej moZliwoici.
Dyrektor POW NFZ w dniu 17 czerwca 2014

r.

wydal decyzjg nr 62/2014, moc4

kt6re.j nie uwzglgdnil odwolania Odwolujqcego wskazuj4c. Ze postgpowanie konkursowe

przeprowadzone zostalo zgodnie
jecJnoznaczny ustalil.

z

obowi4zu.i4cymi przepisami prawa.

iz nie doszlo do naruszenia

obowi4zujEcych. Dyrektor POW NFZ

przepis6w prawa

W

spos6b

w tym zakresie

w decyzji z dnia 17 czerwca 2014 r. po dokonaniu

analizy dokument6w zwiqzanych z prowadzonym postgpowaniem zauwazyl, Ze Odwolul4cy
otrzymal maksymaln4 oceng/liczbg punkt6w jedynie w kryterium ,,dostgpnoSi"

i .. ci4gloSi"

-

-

10,000 pkt

5,000 pkt, natomiast w kr1'terium ,jakoS6" otrzymal 0,000 pkt. Na zerow4

punkt6w za "jakoSi" wplyn4l brak specjalisty w dziedzinie lizjoterapii

pracy odpowiadajqcym r6wnowa2nikowi

co

najmnie.i

I

- w *ymiarze

ilodi
czasu

etatu przeliczeniowego. brak

urz4dzenia \\ytwarzaiqcego impulsowc pole clcklror, ragnetyczne wysokiei czgstotliwoici,
brak wanny do nasaZu wirowego kk g6mych i kk dolnych, brak zcstau'u do kriostymulacji
parami azotu. brak certyfikatu ISO 9001 systemu zarz4dzania jakoSci4 oraz brak ccrtyfit<atu

ISO 14001 systemu

lub certylikatu ISO 27001

zarz.4dzania Srodowiskowcgo

systemu

zI,rz4drania, bezpieczefstwem informaoj i.

Lqczna ilodi punkt6w jak4 otrzymaia ol'crta zio2ona przez Odruolujqcego to 25.000

punktow. Odwolul4cy m6gt otrzymai maksymalnie 90,000 punkkiw za clemcnty ccnowe

i

rrieccnowe. W uzasadnieniu decyz.li z dnia

l7

czerwca 2014 r. blgdnie wskazano mozliw4

do otrzyrrrania liczbg punktciw za clementy cenowe

i

niecenowe jako: 55.000 punkt6w

zarliast prawidlowo 90.000 punkt6w. Nie mialo to.iednak wplywu

r.ra

przcciwnic prawidlowo wskazana liczba punkt6w mozliwych

do

rozstrzygnigcic. wrqcz

uzyskania wskazuJe

na jcszcze wigksz4 r62nice pomigdzy uzyskan4 liczb4 punkttlw plzez Odwolu.i4ccgo
a mo2liwq do uzyskania.

Dyrektor POW NFZ

w

decyz-.li

2e Odwoluj4cy zostal zaproszony na negocjac.ie

stron co do ceny
zb,iezte

i iloici

dnia 17 czorwca 2014

r.

wskazal.

w celu ustalenia ostatecznogo stanowiska

Swiadczcti. Ostatccznic propozycje Kornisji Konkursowei byly

z propozyciami Odwoluj4cego co do iloici i oenl-

tj. Swiadczcri fizjoterapii ambulatory.jnej u'iloici:

I

z

instancji wskazal. 2e podpisu.lqc protok6l

oiwiadczenie woli akceptui4c ustalone

z

Swiadczefi opieki zdrowotnej.

417-53 po ccnie: 1.000

zl. Slusznie organ

negociacji Odwolqi4cy zloZy-l skuteczne

w nim warto(ci. kt6rc

nastgpnie zostaly poddane

occnie w rankingu koircowym. Uzasadnicnie clccyzji z dnia I 7 ozern'ca 2014 r. wskazttic.

w postgpowaniu konkursowynt ma w szczegolnoSci na celu
realizaojg zadania ustawowcgo jakim jest zapcwnicnie udzielania (wiadczcfi opieki

2e wylonienie Swiadczeniodawcy

zdrowotnej na danym obszarze w spostlb nieprzerwany. kompleksowy. alc z uwzglgdnicntem
odpowiednie.j iakoSci

i

doslgpnoSci do Swiadczeii.

a nie zawarcie umowy ze wszystkinri

oferentami na warunkach przez nich zaproponowanych.

Odwoluj4cy

n' dniu 26 czerwca 2014 r.

zl<tzyl wniosek

sprawy. Przedmiotowy wniosek zloZony zostal

w

o

ponowne rozpatrzenic

usta\r'o\\'ym termitrie. Odwoluj4cy

sformulowal nowe zarzuty w odniesieniu do w'ydanej dccyzji nr 62/2014't. dnta 17 czerwca
2014 r. Odwolujqcy podnitisl. 2e nie zgadza sig z iloSciq pv.yznanych punkttiw w odniosieniu

do iloici zgioszonego personelu w ramach rehabilitac.ii arnbulatoryinc.i. Zdaniem Ol'erenta
Komis.ia Konkursowa nie wzigia pod uwagg zaproponowanego prza7. Odwolu.l4cego
u' piSmie z dnia 22 kwietnia 2014r. czasu pracy z 5 godzin na 7 godzin i 35 minut. Ponadto
Ofbrent wskazal, 2e w odniesieniu do sprzgtu do kriotcrapii przod zloZcniern ofert nie blto

widomo, 2e sprzgt ma

byi

odrgbny dla kazdej kom6rki, gdyz wedlug Odwoluj4cego

inlbrmacji interpretuj4cej zarz4dzenie nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie okre5lenia warunk6w zawierania

i

realizacji

um6w w rodzaiu rehabilitacja lecznicz.a na stronie POW NFZ nie bylo do dnia skladania oferl.

Odwoluj4cy nadmienil,

ze

powyzsT.y komunikat odnalazl

na stronie

internetowej

Mazowieckiego Oddzialu NFZ. juz po dacie skladania of'ert, a na stronie internetowej POW
nie pojawil sig wcale. Zdaniem Oferenta brak mo2liwo6ci zapoznania sig z ww. zarz4dzeniem

spowodowalo brak uzupelnienia sprzgtu zgloszonego do of'erty, co w efekcie obnizykr oceng

oferty. Odwoluj4cy sformulowal tak2c zarzut, ze

w

odniesieniu

do iloSci

otrzymanych w kryterium ceny. W opinii Oferenta powinien uzyskai nie

punkt6w

l0 punkt6w, lecz

maksymaln4 ilo3i punkt6w. czyli 20 punkt6w z uwagi na fakt, ze w komunikacie z dnia l3
marca 2014

r.

zamieszczonym na stronic internetowej POW NFZ zostala podana informacja o

oczckiwanej cenie w wysokoici 1"00 zl za punkt

i nie podlegala ona 2adnym p62niejszym

negocjacjom.

Zarzucll decyzji wydane.l przez Dyrektora POW NFZ r6wnie2, Ze:

-

brak podstawy prawne.i przypisywania iloSci punkt6w przypadaj4cych na jednego

pracownika.

-

brak moZliwoSci zapoznania siE z z.arz4dz.eniem nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia

l6

grudnia 2013 r. w sprawie okre5lenia warunk6w zawierania

i realizacji um6w w

rodzaju

rehabilitacja lecznicza z powodu ukazania sig go w dniu 27 marca 2014 r. czyli po terminic
skladania

ol'ert na stronie Mazowieckiego Oddzialu NFZ, na stronie POW NFZ

takiei

inlbrmacji nie bylo,

- nie uwzglgdniono w ofercie na podslawie pisma wyjaSniaj4cego obowiqzuj4cej od 2lipca
2014 r. normy czasu pracy w iloSci Tgodzin i 35 minut na dobg dla pracownika na etacie,

- nie zostaly wzigte pod
wysoko6ci kontraktu

i

uwagg dotychczasowo realizowane umowy

.iego realizacji, co wiqZe sig

z

w kwestii

dotycz4cel

zabezpieczeniem Swiadczefi dla

pac.jent6w oraz kolejk4 oczekuj4cych,

-

przeprowadzone negocjac.je przebiegaly

w

spos6b nie daj4cy moZliwo6ci oferentowi

przedstawienia swojego stanowiska.

-

wyst4pily nieprawidlowoSci

w

sposobie przeprowadzenia konkursu poprzez nier6wne

traktowanie oferent6w z uwagi na fakt, ze zastosowany przelicznik punkt6w na etat nie byl
znany w momencie sporz4dzania oferly.

Koilcowo wni6sl o zwigkszenie wysokodci przyznanego kontraktu
ambulatory.inej.

w

zakresie fizjoterapii

Pismcnr z dnia 27 czerwca 2014 r." znak: WO.0212.58.2014.1)A. Dyrcktor POW NFZ

na podstaw'ie art.

l0 $ |

kpa poinfbrmowal Odwolujqcego o przyslugu.iqcym mu prawie

do ozynnego udzialu w ka2dym stadium postgpowania, prawic do wypon'icdzenia siq oo do

zebranyclr dowod6w

i

materiai6w oraz t.gloszonyoh z4darl. Ol'eren1

nie

skorzystal

z powyZszc.l moZliwoSci.

Po rozpatrzeniu wniosku

o

pollowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor POW NFZ

z.wa2.yl " c<t nastqpu.ie:

Zgodnie z arl. 152 ust.
uszczerbku

w

I

ustawy Swiadczeniodawconr. kt<irych intercs prawny doznal

wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postqpowania

w sprawic zawarcia umowy o udzielanie

Swiadczeri opicki zdrowotnej. przyslugui4 Srodki

odwolawcze i skarga na zasadach okreSlonych w art. 153

iwiadczeniodawca biorqcy udzial
wojewcidzkiego Funduszu.

w

w

i

154. Stoso*'nie do art. 154 ustaw'y

postgpowaniu mo2e wnieSi do dyrektora oddzialu

terminie

7 dni od dnia ogloszenia o

rozstrzygnigciu

postgpowania. odwolanie dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania. I)o rozpatrzoniu oclwolania

dyrcklor oddzialu wojew6dzkiego lrunduszu wydaje decyz.ig administracljnq url'zgl9dniaj4c4
lub oddalaj4c4 odwolanie. Od przedmiotowej decyzji przysluguje iwiadczoniodawcy wniosck

o

pofrownc rozpalrzenie sprawy. Sklada sig go do dyrektora oddzialu

Irunduszu

n'o jew(rdzkicgtr

w temrinie 7 dni od dnia dorgczcnia decyzji. Dyrektor oddzialu woiew6dzkiego

lrunduszu rozpatru.ic wniosck o punownu rozpalrzenic spra\

)\

terrninie |4 dni od dnia jegtt

otrzymania i wydaie decyzjg administracyjn4 w sprawie.

Z

powyZszego wynika. 2e rozpatruiqc wniosck

o

n(rnowne rozpatrzenic sprawy

Dyrektor POW NFZ ma za zadanie po raz kolejny rozpoznat

i

rozstrz.n--gn4i sprawq

administracyjn4 oraz ocenid prawidlowo5i wydanej decyz.li adnr inistracyj no.l. Z powolanych

wyZej przepis6w ustawy wynika. 2e przedmiotem rozstrzygania jest badanie naruszcnla
intcresu prawnego Odwolui4oego wskutok naruszenia zasad postqpowania

w

sprawic

za*'arcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej. Organ r6wnic2 na tym elapie
prowadzonego postgpowania administracy.inego

nic moze przeprowadzii

ponownie

w sprawie zawarcia umow)' o udzielnic Swiadczeti opicki zdrowotnej. gdyz
tcgo typu czynnoSi naleZy tylko i wyl4cznie do kompctencji Konrisji Konkursowej.
postgpowania

I)o uszczerbku interesu prawnego uczestnika postgpowania w proccdurzc zawierattia utniru'
dojS6 moZe w6wczas, gdy naruszenie zasad postgpow'ania ma wplyw na ocenE mozliwo(ci
zawarcla umowy.

Nalezy podkreSliC. ?e Prezes NFZ dzialaj4c na podstawic art. 146 ust.
ustawy okreSlil kryteria oceny ofeft

i warunki

I

wymagane od iwiadczeniodawc6w.

pkt 2

W

i

3

toku

calego postgpowania
ogloszenie
prawnych

o

byly one jawne i nie podlegaly Zadnym zmianom.

postgpowaniu zawicralo kompletne infbrmacje

w

Dodatkowo

przedmiocie podstaw

w oparciu, o kt6re iest ono prowadzone. Odwoluj4cy w

oSwiadczeniu

z

dnia

27 marca20l4 r. dolEczonym do oferty stwierdzil, 2e zapoznal sig z warunkami postgpowania

oraz warunkami zawierania um6w i nie zglasza do nich 2adnych zasLrzezen,
oraz 2e przyjmu.je je do stosowania. Oferent posiadal wigc peln4 wiedzg na temat
obowipujqcych

regu I acj

i

prawnych zwi4zany ch z prowadzonym postgpowaniem.

W odwolaniu Olerent podni6sl, ze Komisja Konkursowa nie wzigia pod uwagg
zmienionego przez Oferenta w piSmie z dnia 22 kwietnia 2014 r. czasu pracy z 5 godzin
na 7 godzin i 35 rninut, kt6ry bgdzic obowi4zywal od 2 lipca 2014 r. na podstawie ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnoSci lecznicz.ej (

tj.

Dz. U. 2013 r.

, poz.2l7 ze zm)

zwanej dalej ,, ustawq o dzialalnoSci leczniczej". W pierwszej kolejnoSci nalezy zauwa2yc, ze
ofbrta w czg5ci VI w poddziale ,.Personcl" jednoznacznie precyzuje jakie osoby, w jakich i ilu

godzinach bgdq wykonywaly umowg

na

Swiadczenie uslug zdrowotnych. Analiza

harmonogram6w wskazuje, 2e zaoferowano pracg

7 os6b o lqcznej liczbie 105 godzin.

Z pierwotnego harmonogramu na podstawie wniosku zlolonego przez Odwoiujqcego z dnia
22 kwietnia 2014 r. zostala usunigta jedna osoba z przewidzian4 liczbq godzin pracy
tygodniowo

w iloici 25

z powodu podjgcia pracy u innego Swiadczeniodawcy.
spowodowalo to, Ze w oferta obejmowala 6 os6b o l4czncl

godzin,

W konsekwenc.ii. ostatecznie

liczbie 80 godzin. Po przeliczeniu czasu pracy ze zlo2onych harmonogram6w na etat w iloSci

godzin pracy obowi4zuj4ce.j od 2 lipca 2014 r. wyni6sl 2,10 etatu tygodniowo. Komisja

Konkursowa dokonala przeliczenia liczby godzin pracy wyliczonych

na

podstawie

lrarmonogramu bgd4oego czgici4 zlolonej o1'erty, dodaj4c nawet 236 pkt. Nalezy uznai,
2e o6wiadczenie Odwoluj4cego zloZone

w piSmie z dnia 22 kwietnia 2014 r. bylo dokonane

po tcrminie skladania oflert, dodatkowo mialo charakter og6lny i sprzeczny z harmonogramem
bgdqcym czgSci4 oferty

zaowazyt.

2e

- nie moglo

zstqpi6 tego harmonogramu. W tym miejscu naleZy

skr6cona norma czasu praoy okreSlona

dla pracownik6w

kom6rek

i

fizjoterapii w art. 214 ustawy o dzialalno5ci leczniczej byla czasowa
obowiqzywala jedynie do I lipca 2014 r.. Objgcie tych pracownik6w norm4 7 godzin

i

35 minut od dnia 2 lipca 2014 r. bylo wiadome od czasu wej5cia w Zycie tej usrawy tj.

organizacyjnych

-

od lipca 201 I r.. Tak wigc w momencie oglaszania konkursu ofert w sprawie zawarcia um6w

o

udzielenie Swiadczch opieki zdrowotnej na lata 2014-2017

lecznicza fakt ten byl.

a

racz.q powinien

byi

w

rodzaju: rehabilitacja

znany wszystkim Swiadczeniodawcom.

WigkszoSi oferent6w znajqc obowi4zuj4ce przepisy zlo2yla of'erly uwzgledniajEce

w

harmonogramach rozmiar czasu pracy obowi4zujqcy liz.iotcrapeut6w

I

Slusznie Komisja Konkursowa przy uslalaniu plzclicznika na

od lipca

2014r.

etat. dla wszystkich olbrcnt6w

brala pod uwagq czas pracy lizioterapeut6w okreSlony w iloici 37 godzin

i

55 minut zgodnie

't a1ft.93 ust.l ustawy o dzialalnoici lecniczej skoro untowa nra byi wykonywana od lipca
2014 r.

W zloZonym odwolaniu stawiany icst zrzut. Zc Komisja Konkursowa nie

miala

podstaw prawnych do przypisania iloSci punkt6w przypadaj4cych na jednego pracownika.
W Zadcn spos6b nic nto2na zgodzic sig zc stanowiskicm Odwolu.iqcego. W dniu l6 ma.ia 2014

r.

Konris.ia Konkursowa podjgla uchwalg dotycz4c4 zasad propozycii firransowyoh dla

o1'crent6w biorqcych udzial

w

postqpowaniu 09- l4-000323-REH-05/ 1rc5.1310.208.02ru l.

Zgodnie z przedmiotow4 uchwal4 przylEto propozycjg 3295 punkt6w na elat liziotcrapcuty

(

Sredniomiesigczn

z

wsz.vstkirrri oferentami. Komisja Konkutsowa pod.iqla

ic ).

PowyZsza uchwala zostala podigta przocl podjgciem ncgoc.iac.ii

tg uchw'alg w cclu

spelnienia

obowi4zku r6wnego traktowania wszystkich ot'erentclw ubicgaj4cych sig o zawarcic utuowy
zgodnic z art. 134 ust. 1 ustawy o Swiadczeniach. .lednoczcinie nalc2y zauwai'.y6. ze zgodnie
7.

arl. 132 ust. 5 uslawy o Swiadczcniach. kwota przeznaczona na zakontraktowanie iwiadczcri

w ninic'jszym konkursie ol'srt zostala rozdysponowana z uwzglqdnienienr zapcwnienia jak
nalwigkszcj dostgpnoSci do Swiadczeri dla Swiadczeniobiorccin'

w

postgpowaniu. Ncgocjac.je

w-"vkazancgo

z

oferentami odbywalv siq

z

z

obszartt okrcSloncgo

uwzglEdnieniem potcnc.ialu

w olbrcic i zasad propozycji finansor.lych dla oferent(rw prz.r'igtych *'uchwalc

Komisji Konkursowej

z dnia 16.05.2014 r.

zgocluie

z art. li4 tlst. I

ustawy

o iwiadczeniach. kt6ry obliguje Fundusz do zapewnienia r6wncgo traktowania w'szystkich
Swiadczcniodawcciw ubiegai4cych sig

i

zdrou'otne.j

o

zawarcie umowy

prowadzenia postEpowania

w

o

udziclanie Swiadczeri opieki

spos6b gwarantui4cy zachowanie uczciw,.'i

konkulencji. Zasada r6*'nego traktowania Swiadczeniodawc6w przejar.via siq

w

stosunku

do takich samych kryteri6w do wszystkich Swiadczeniodawccirv bior4cych udzial w danym
postEpowaniu. Nalezy zauwazy(,, ze przyigta plzez Komis.iq Konkursowq w uchrvalc zasada

byla korzystna dla Odwolu.j4cego, kt6ry uzyskal jedynic 25.000 punkt6w

i

znalazl sig

na 40 pozycji w'rankingu koticowym.

W odniesieniu d,o zarz.ulu braku moZliwoSci zapoznania sig z intcrprctac.iq zarzqdz.enia

nr tl0/2013/DSO7. Prczcsa NFZ z dnia l(r grudnia 2013 r.
zanierania

i

r.r'

sprawie okreSlenia n'arunk6w

realizac.ji um6w w rodza.ju rehabililacla leczllicza podkrcSlii IralcZ-v wskazac.

2e udzielanie iwiadozcri przez Swiadczeniodawcg musi odbywai siq zgodnie

okrcslony'rni u,' ulttowie

z

z warunkatlti

NFZ. Harn.ronogram-zasoby oraz plan rzeczowo-finansou'v.

stanowi4ce integraln4 czgSi umowy. okreSlajq wykaz objgtego umowq zakresu Swiadczen

wraz

z

.jednostkami rozliczeniowymi

w

poszczeg6lnych okresach sprawozdawczych.

udzielanych przez personel przy uZyciu niozbgdnego sprzgtu, zgodnie z planem pracy
'Iak4.jednostk4 jest kom6rka organizacyjna
.iednostek organizacyjnych Swiadczeniodawcy.
przedsigbiorstwa, kt6rej

kod dla poszczegtilnych zakrcs6w um6w okreSla

zarz.:4dzenie

80l20l3lDSOZ. Dlalego tcZ dostgpnoSi mie.jsca udzielania Swiadczeri, oznaczonego danym
kodem kom6rki organizacyjnej, oraz przypisane mu zasoby wymagane do realizacj

i umowy

w ramach jednego zakresu. nie mog4 w tym czasie sluZyi do realizacji Swiadczeri innego
zakresu. 'l'aka interpretacja .iest wynika r6wnie2 z $
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

I

ust. 6 zarzi4dzenia nr 3

dnia 23 stycznia 2014

l20l4l DSOZ

r. w sprawie

okreSlenia

kryteri6w oceny otl'rl w postgpowaniu w sprawie zawarcia unowy o udzielenie :iwiadczeri
opieki zdrowotnej (ze zm.) oceny of'crt wedlug kryteri6w okredlonych w ust. l-3, dokonuje

sig odrqbnie dla kaZdego olbrow,ancgo zakresu Swiadczcf opicki zdrowotnej
danego postgpowania.

w

ramach

W z.wi4zku z powyzszym nie jest moZliwe aby wykazany

zestaw,

w tym przypadku do kriostymulacji parami azotu zostal ujgty w punktacji w postgpowaniu dla

oddzialu dziennego i w punktacji dla postgpowania dotyczqcego fizjoterapii ambulatoryjnej.
Odmienna interpretacja przeczylaby nie tylko literalnemu brzmieniu przepisu. ale r6wniez

celowi

i

sensowi tego przepisu.

W

zal4czniku

do swej oferty Odwotuj 4cy zlolyl

oSwiadczenie, \2 zapoznal sig z warunkami postgpowania dotycz4cymi zawierania um<iw
zglasz.a <Io

nich z.astrze2eh oraz przyjmuje

je do stosowania. Wz6r oSwiadczenia

i nie

stanowi

zal4cznik nr 2 do Zarz4dzenia

Nr

z dnia 2

w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

pu2dziernika 2013 r.

5712013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

um6w o udzielanie iwiadczeli opieki zdrowotnej (ze zm.). Podpisu.j4c ojwiadczenie Of'erent
przyznal m.in. Ze:

1) .,zapoznalern sig z przepisami zarz,qdzenia oraz z warunkami zawierania um6w

i

nie

zglaszam do nich zaslrzez.efi oraz przyjmujg.je do stosowania;

2)

z.apoznalem

siq

i

akceptujg og6lne warunki um6w

o

udzielanie Swiadczeir opieki

zdrowotnc'i, okreSlone w przepisach rozporz4dzenia ministra wlaSciwego do spraw zdrowia

w sprawie og6lnych warunk6w um6w o udziclanie Swiadczeri opieki zdrowotnej;
3) zapoznalem sig i akceptujg wzory um6w okrcSlone w zarzqdzeniach Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie warunk6w zawierania i realizacji um6w

o udzielanie Swiadczei opieki zdrowotnej dla danego rodzaju lub zakresu Swiadczeri;

4) zapoznalem sig z regulaminem technicznym przygotowania oferty okreSlonym

p(zez

oddzial wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
10

5) zapoznalem sig z aplikacjami inlbmratycznyni okreSlonymi prze/. oddzial wojew6dzki
Narodowcgo Funduszu Zdrowia w regulaminie technicznym przygotowania oferty:"

NtrleZy zauwa2y6. 2e po.iawienie siq komunikatu nie tworzylo nowcgo stanu prawncgo. nic

a miab.jedynie

wprowadzalo uowych warunk6w wymaganych cld Swiadozeniodawc(rw
churakter porz4dku.jEcy i przypomina.iqcy.

R6wnie2 zarzutu Odwolu.jqcego.

20 punkt6w. a nie

l0

2c w kryteriur)r ccnowyllr pou iniert

punkt6w nalc2y uz.nac za chybiony. Zgodnie

z

trzyskai

komutrikatem

zarnieszczonym na stronie intemetowe.j POW NI;Z zostala podana infolnrac.ia. 7e oczckiwanq

zl. Nieprawdq .jest aby z treSci komunikatu wynikab.
2c cena.iako kryterium nic podlega Zadnym negocjacjom. Zgodnie z art. 142 ust. 6 ustawy
ccnq za punkt bgdzie kwota 1,00

o 6wiadczeniach komisia w czg5ci nieiawncj konkursu ol'ert nroZe przcprowadzii

negoc.iac.ie

z ofercntami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia Swiadczori opicki zdrowotrlel

i

ceny za udzielonc Swiadczenia opieki zdrowotnc.i. NaleZy zauwaZyi. 2c oSniu of'crent6w

zaproponowalo ceng ni2sz4 od oczekiwancj, w tynl

d\'6ch ol'ercnt6w uzyskakr maksymaln4

liczbg punktr5w za kryteriurn cena. Obliczcnic punktacji za cenq oclhywalo si9 wedlug
nratematvcznego wzoru okreilon ego

w

Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia

zalEcz.niku nr

2

w

ff

3l2014lDSOZ

z dnia 23 slycznia 2014 r., poprz.e't. odnicsicnic ccny

.jednostki rozliczeniowc.j zaproponowancj przez ol'erenta

przez Fundusz

d<t Zarz4dz.enia

w

stosunku do ceny oczekiuan.'i

przcdmiotowym postepowaniu. Ol'crta Odwoluiqcego

nie

uz1'skala

20 punkt6w za kry.terium cena. kt6re mogla uzyska6. gdyby Odwolu.l4cy zaproponowal ceng
.jcdnostki rozliczeniowe.j niZsz4 niL wysokoSi cotly oczekiwanej. Po przcliczeniu wedlug tego
wzoru of-erta Odwoluj4ccgo uzyskala l0 punkttiw w krytcrium ccna.

Odwoluj4cy

w dniu 19 maja 2014 r. podpisal protokcil koncowy ncgocjacji

zawierajgci

()statcczne stanowiska stron ustalonc w procesie negoc.iac.ji. Propozycje Komisji Konkursoriei
byl.v- zbicZne

z propozyc.jarni Odwoluj4cego co do iloici iccny Sw'iadczen opieki zdmwotne.i.

tl. rlwiadczcri fizjoterapii ambulaloryine.l w iloici: 79152 po cenic: 1.000 zl. Protok6l
z negocjacji zostal podpisany przez Odwolul4ccgo sig dobrowolnie. byl skutccznym
oSr.r,iadczeniem woli. a ustalone w nim wartoSci zostaly poddanc occnie i miaty wpty,r'
na rozstrzygnigcie postgpowania.

W odwolaniu Ol'erent podni6sl. 2e nie zostail' wzigtc pod uwagg

dotychczasou'o

realizorvane umo\,!'y przez Sw.iadczcniodawctiw. kt6rzy zapcwriajq ciqgb6i Swiadczcri dla

pacjcnt<iw. Zarzuty Odwolu.jqcego tak2e

udzielania Swiadczeri stanowi krytcrium

w tym zakresic sE nieuzasadnionc. Ciqglo$i
ocelly ol'erty. w kt6r)'m to Ofbrent uzyskal

il

maksymaln4 liczbg punkt6w. d. 5 punkt6w. W postgpowaniu konkursowym nie s4 natomiast

brane pod uwagg indywidualne, wla5ciwe tylko dla jednego podmiotu kryteria. Komisja
Konkursowa dokonuj4c analizy i oceny ofert nie dokonuje swobodnie oceny zlo2onych ofert,

ale SciSle przestrzega kryteri6w oceny zawartych

w

Zarzqd,zeniu

nr 3/2014/DSOZ z dnia

23 stycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny of'ert w postgpowaniu w sprawie
z.awarcia umowy

o udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm.). Oferta Odwolu.j4cego

sig byla oceniana jednakowo.lak pozostale ofbrly zloZone w przedmiotowym postgpowaniu.

jest konkursem ofert, do kt6rego

Prowadzone przez Komisjg Konkursow4 postgpowanie

przystqpii mog4 wszyscy Swiadczeniodawcy
wymog6w. Podmiot trudniqcy sig

w

po

spelnieniu okreSlonych przepisami

spos6b profes.jonalny udzielaniem Swiadczeri opieki

zdrowotnei musi liczy6 sig z firktem. ze Laki,.e w jego zakresie Swiadczen mo2e powsta6

podmiot konkurencyjny, kt6ry

w

ogloszonym postgpowaniu zaoferuje lepsze warunki

realizacji dwiadczefi niz dotychczasowy Swiadczeniodawca. Poziom udzielanych pacjentom
Swiadczei

jest stale podwyZszany w duzej mierze dzigki konkurencyjnemu

wyboru podmiot6w maj4cych rcalizowai
Ze

te

systemowi

Swiadczenia. Ponadto naleiry zauwaZyt,,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrala

46 Oferentow, w tym Odwoluj4ccgo sig, z kt6rymi zawrze umowy o udzielanie Swiadczen
opieki zdrowotnej w rodzaju rchabilitacia lecz.nicza

w

zakresie fizjoterapia ambulatoryjna

na obszarze miasta Rzcszowa. co zabezpiecza dostgp dostgpnodi do tego typu Swiadczeri
na wskazanym terenie.

Odwolujqcy slbrmulowal takze zarzut przeprowadzenia konkursu

w

spos6b

gdy2 zdaniem Oferenta
byi znany w momencie sporz4dzania

nieprawidlowy, poprzez nier6wnc traktowanie o1'erent6w,
zastosowany przelicznik punkt6w na etat powinien

oferty. W tym miejscu ponownie nale?y zaznaczyi, Ze Komisja Konkursowa w dniu l6 maja
2014 r. podigla uchwalE dotycz4c4 zasad propozycji linansowych dla oferent6w bior4cych

udzial

w

postgpowaniu 09-14-000323-REII-05/l/05.1310.208.02101. zgodnie

przyjgto propozycjg 3295 punkt6w na etat fizjoterapeuty

(

Sredniomiesigcznie

z

kt6r4

). Powy2sza

uchwala zostala podjgta przed pod.jgciem negoc.jacji z oferentami w celu zapewnienia dobrej
dostgpno6ci do Swiadczeri dla Swiadczeniodawc6w ale r6wnie2 celem zapewnienia r6wnego

traktowania wszystkich oferent6w

o

Swiadczeniach. Zgodnie

-

co jest wymagane przez art. 134 ust.

art. 134 ust. 2 ustawy o

I

ustawy

Swiadczeniach, zasada r6wnego

traktowania polega tak2e na tym, 2e wszelkie wymagania, wyjaSnienia

i

informacje, a tak2e

dokumenty zwi4zane z postqpowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczen

opieki zdrowotnej udostgpnione byly Swiadczeniodawcom na takich samych

zasadach.
12

l'OW NFZ zapcwnil r6wne traktowanie wszystkich Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych

siq

o zawarcie przedn.riotowej umowy. Na bezstronnoSi oceny wplywa takzc. lakt dokonywania
occna kryteri6w ..niecenowych" przez aplikac.ig informatyczn4 na podstawio z,lot.onych ptrcz

Ol'crenta oSwiadczefi bgd4cych wynikicm udzielonych przez Of'ercrrt6w odpowiedzi
na pytania ankietowe. zawarte w zlo1onel ofercic clcktronicznej. Systcm inlbrrllatyczn-v. przy

pomocy kt6rego Komisja Konkursowa przeprowadzila oceng ol'ert. w spostib automatyczny

liczy punkt(rw. Stanowi on dodatkowq gwaranc'i9.
2c wszystkie ofcrty ocenianc s4 wedlug tych samych kr1'teri6w. Nalo2y zu'rircii uwagg.
i2 Ol-erent maksymalnq occng/liczbg punkt6w otrzymal jedynie u' kryterium ..dostqpnoSi"
szcreguje of'crty wedlug uzyskanej

10.000 pkt

i

,.

ciqglo5i"

5.000 pkt. natomiast w pozostalym kryterium tzw. ..niecenowych"

.jakinr b1'la .. jakoSi" otrzymal 0.000 pkl na 55.000 pkt moZli*'e ( wedlug wagi skalui4cej),

a w kry'tcrium cenowy jakim byla .. cena" otrzymal 10.000 pkt na 20,000 pkt mozli\4'c
( wedlug w.agi skalu.lqcej

).

Przeprowadzone postgpowanie konkursowe wybnilo 46 of'c( w tym Odwoluj4cego. Poprzez

wybtir 46 of'er1 w tym 8 miejsc calkowicie nowych Fundusz zapewnil dostqp do Swiadczci
Swiadczeniobiorconr w zakresie fi zjoterapii ambulatoryinei.
Nale2y stwicrdzii, ze postgpowanic przeprowadzone przeT' Komis.ig Konkursow'4 bylo

zgodne

z

obor.r'iqzujqcymi przepisami pra\.ra.

a na skutek dokonania

wyboru olerty

Odwoluj4cego na warunkach wskazanych w rozstrzygnigciu. nic doszlo do naruszenia jcg.r
intcresu prawncgo. Dyrektor POW NF'Z slusznio wigc postqpil oddalajqc odwolanic zloZonc
przez ofcrenla. dlatcgo te2 naleZy postanowic.iak na wstgpie.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. na podstawie art. 154 ust. 6 ustary.

ds.

Slltb Munduro*Y'h

imt.yllxq**n
Rtdradlc

Ilc;plrtu
Pouczcnie

Na podstawie art. 154 usl. 8 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki
zdrcrwotnej finansowanych ze irodk6w publicznych (Dz. IJ. z 200t1 r.. nr 164. poz- 1027
zc znr.) od niniejszej dccyz.ji przyslugu.je skarga do Wo.icwtidzkiego S4du Administrac"v.inego
w Rzeszowie. ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 llzcsz6w. Skargg wnosi sig za po3rednictwent
Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Narodowcgo Funduszu Zdrowia z siedzib4

w Rzeszon'ie. ul. Zamkowa 8,35-032 Rzesz6w w terminie trzydziestu dni od dnia dorqczenia
rozstrzygnigcia w n iniej szej sprar,rie.
t-t

Dccyzj g otrzymujq:
1

. 09R/031 161 Praktika Rehabilitacja Medyczna
3

Kozicki, Malik sptllkajawna. Zagloby 815,

5-509 Rzesz6w;

2. 09W030771N2O2 "MUSCULUS" Centrum Rehabilitacji Michal Bai. 'l'adeusza Rejtana

1c.
35-326 Rzesz6w;
3. 09R/010016 Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej Nr l w Rzeszowie,
Czackiego 2, 35-051 Rzesz6w;
4. 09R/010047 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne.j Ministerstwa Spraw
Wewngtrznych w Rzeszowie, Krakowska 16, 35-l I I Rzeszirw;
5. 09R/ 1 30040 Mierzejewski Maciej wsp6lnik sp6lki cywilne.i : Gabinet Rehabititacj i
"Fizjomed" Mierzejewski Maoiej Bury Grzegorz s.c., Lisa-Kuli 191314, 35-025
Rzesz6w;
6. 09R/130040 Bury Grzegorz wsp6lnik sp6lki cywilnej: (iabinel Rehabilitacji "Fizjomed
Mierzejewski Maciej Bury Grzegorz s.c., Lisa-Kuli 19/314,35-025 Rzesz6w;
7. 09R/030309 "Homo Homini" Sp6lka z o.o.. Marszalkowska 9. 35-215 Rzesz6w;
8. 09R/030007 RENA Sp6tdzielnia, Rejtana I 0. 35-3 I 0 Rzesz6w:
9.09R/130027 Bernadetta Dyjak wsp6lnik sp6lki cywilnej: Vita - Reh S.C. Cabiner
Fizjoterapii Bernadetta Dyj ak i .loanna Rejman, Zbyszewskiego 1 5, 35- I I 9
Rzesz6w;
10. 09R/130027 Joanna Rejman wsp6lnik sp6lki cywilnej: Vita - Reh S.C. Gabiner
Fizjoterapii Bernadetta Dy.iak i Joanna Rejman, Zbyszewskiego 15, 35-119
Rzesz6w:
I l. 09R/030546 Sp6lka Jawna 'MATI-MED' Urban i wsp6lnicy, Starzyirskiego 5 a. 35-508
Rzesz6w;
12. 09R/030650 El2bieta Denasiewicz wsp6lnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKLAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINET RRHABILTTACJI MEDYCZNEJ
'TERAPEUTA" E.DENASIEWICZ, R.KRZYSZTON. Ofiar Katynia 15. 35209 Rzesz6w;
l3. 09R/030650 Renata Krzysztof wsp6lnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKLAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ CABINET' REHABILII'ACJI MEDYCZNEJ
"TERAPEUTA" E.DENASIEWICZ. R.KRZYSZTON. Ofiar Katynia 15. 35209 Rzesz6w;
f 4. 09R/010064 Obw6d Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p.7.o.2., Plac Dworcowy 2,
35-201 Rzesz6w;
15. 09R/030776 Barbara Wigch wsp6lnik sp6lki cywilnej "SPORI'MED' S.C. Barbara
WiEch, Dariusz Dragula, Bohater6w 62, 35- I 1 5 Rzesz6w;
16. 09R/030776 Dariusz Dragula wsp6lnik sp6lki cywilnej "SPORTMED" S.C. Barbara
Wigch, Dariusz Dragula, Bohatcr6w 62,35-l l5 Rzesz6wl
17. 09R/030011 Mazur Stanislaw, Szopena l, 35-055 Rzesz6w;
18. 09R/030373 "PALOMED" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4, Slowackiego I l,
35-060 Rzesz6w;
19. 09R/130013 Firma Handlowo-Uslugowa ORIMED Jacek Rusin, Larymowicza 3.36-060
Glog6w Malopolski;
20. 09R/030004 Centrum Medyczne 'MEDICOR' Mazurek Tadeusz. Jablofskiego 2/4. 35068 Rzesz6w;
21 . 09R/030539 Piotr Compala wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrum Medyczne Promedica
Sp6lka Cywilna: Piotr Compala, Halina Compaia-KuSnierz, Plac Wolnodci 1 7,
3 5-073 Rzesz6w:
14

22. 09R/030-539 Halina Cf ompala-Kuinierz wsp6lnik sp6lki cywilnei: Cenrrum Meclyczne
Promedica Sp6lka Cywilna: Piotr Compala. Ilalina Conrpala-Kuiniclz. Plac
WolnoSci I 7. 35-073 Rzeszclw:
23. 09R/03 1204 Achilles Clentrum Rehabilitac.ji Ortopcdyczncj Sabina lwiriska.
Poniatowskicgo 4.
35-026 Rzcsz6w:
24. 091{()3 I 121 ARI'MIIDICA Rcnata Mendrala. Dqbrowskiego 60n. 35-036 Rzesz6w:
25. 09R/01 I | 67 Dominik Kwarta wsp6lnik sp6lki cywilne j: I{DW RIiHABII-ll ACJA DLA
WYMACA.IACYCI I S.C. Dominik Kwafta. Bartlomie'j Rzeszutek. Ignacego
l-ukasiewicza 55a. 35-604 Rzcsz6w:
26. 09R/031 l(r7 Bartlomicj Rzeszutek wsp6lnik sp6lki cywilnej: RDW REHABILITACJA
DLA WYMAGA.IACIYCI I S.Cl. I)ominik Kwarta. Barllomicj Rzeszutek,
Ignacego l-ukasiewicza 55a. 35-604 Rzesz(rw;
27. 09R/0l00ltl Zesp6l Opieki Zdrowotne.j Nr 2, Fredry 9. 35-005 Rzcsz6vr,:
2lt. 09R/010017 Wo.jewridzki Zesp6l Specjalistyczny w lizeszowic. Warzywna 3. 35-310
Rzesz6w:
29. 09R/010105 Wojskowa Spec_ialistyczna Przychodnia [.ekarska Sanroclzielny Publicznl
Zaklad Opieki Zdrowotncj w Rzcszowie. l-angiewicza 4. i5-922 Rzesz6w:
09R/0i021i0
Sp6lka.iawna RDHA BILITANT - S..landziS. M. Klocek. A. Ku2niar. Ks.
-'10.
.lalowego 20. 35-010 ltzcsz6w;
.l1. 09R/030760 Niepubliczny Zaklad Opicki Zdrowotne.j Gabinet Rehabilitacji Mcdycznej
'BETAMED" Beata Bcdnarska. Ofiar Katynia l5/l 5. 35-209 l{zcszti*':
32. 09R/1 30 I 2 I Gabinet Iiizjoterapii Ewa Jaworska, Jana Pawla II 3 I . 35-3 I 7 Rzeszow:
33. 09R/030 | 48 RUDIIK Gabinety Rehabilitacy.jne Andrzc'j Rudek. Bpa .l.S.Pclczara 4/1. 352l 5 ltzesz6w:
34.09R/010033 Wojewr5dzki OSrodek Mcdycyny Pracy. Hctn.rariska 120.35-078 llzcsz6w:
35. 091V010046 Szpital Wo.jewodzki Nr 2 im. Sw. .ladwigi Kr6lowe'j w Rzeszowic. Lwowska
60.
35-301 Rzesz6w:
09Ri0309:14
:16.
OSRODITK RItHnBILITACI.II RLJCHOWIIJ TU l'MllD Ar.rna Tutak- Walas.
Architekt<iw I l/U4. 35-082 Rzeszriw;
37.09R/130I31 Gabinet ltehabilitacji Sanomed Piotr Mieszck, Niechobrz 902.36-047
Niechobrz:
3tt. 09R/0303116 " lherapia" Sp6lkal z ograniczonq odpowiedzialnoSciq. D4brow.skiego 85. 35959 Rzeszriw:
39. A/a.

l5

