Znak: WOKSI.422.29.20 18
PSY. PO

I)ccyzja
z dnia

..

nr

października 201$ roku

.2.Z. /PSY/2018
Dyrektora

Malopolskiego Oddziału \Yojew ódzkiego Narodowego

Dzialajac na podstawie
łdnn%

FLindilszu

Zdrow ia

art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o św iadczeniacli opieki

otnej lnansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 201 8 r.. po;. 151 O ze

%IUllcł

oraz art. 101

odw olaniem złożonym puc; Olerenta Samodzielny

Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Myślenieach ul. Szpitalna 2 32-400 M\ślellice
—

aw dalej

* I ustawy z dnia 11 czerwca I %0 r. Kodeks postpo\\ ania adm in istrac\jnego

(t.j .: Dz. U. z 201 7 r.. poz. 1257) w związku

.JhAinhąjacim”

nil.) iw

—

zwanego dalej

od rozstrz\gnięcia postepowania lir 06—I$—0(10840!PSY!01!l/01. 1700.00 L .02 Ol

prowadzonego w trybie konkursu ulen w rodzaju: opieka psycluatryczna i leczenie unilcżn ień

\\

zakresie: św iadczenia ps cliiatr\czne ambulatoryjne dla dorosl\ cli. Dyrektor Małopokk ego ()dd,ialu
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

oddała odwołanie.

UZASADNIENIE

Dyrektor

Małopolskiego

Oddzialu

Wojewódzkiego

w Krakowie, dzialając na pods6tawie art. 139 ust. I

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

Uylaii”y, oglosil postępowanie nr (16-18-

()0OX4WPSY/04/ l/04. 1700.001.02/Ol, prowadzone w trybie konkursu oLcH w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

zakresie: świadczen ja psychiatryczne ambulatoryjne dla doroslych. na okres od dnia I października
201% roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. W w/w ogłoszeniu podano wartość zamówienia na kwotę nie
większą niż 223 686, (X) na okres rozł iczeniowy przypadający od dnia I października 2018 roku do dnia
31 grudnia 201% roku orazmaksymalna liczbę umów (tj. maksymalna liczbę odrębnie ocenianych miejsc
udzielania świadczeń) w wymiarze: 3. W postępowaniu złożono 4 oferty. W myśl art. 151 ust. I UUnir.

rozstr,ywiięcie postępowania nastąpiło w dniu 13 września 2018 roku. Informacja o rO7str?ygniecitl
postępowania zostala opublikowana na tablicy ogloszeń oraz na stronie internetowej Malopolskiego
Oddzialu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Stanowi to spełnienie
dyspozycji zawartej w art. 15 I ust. 2 Ustany, który mówi o jawności informacji o postępowaniu
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 152 usł. I

Usuzuy, świadczeniodawcom, których interes prawny doznał

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania w sprawie

zawarcia

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. przysiugują środki odwoławcze i skarga
na zasadach określonych w art. 153 i I 54 Uunir. W myśl art. 154 ust. I i 2 Us;miy świadczeniodaw ca
biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.
w

terminie

7

dni od dnia ogłoszenia

o rozstrzygnięciu

postępowania.

odwolanie

dotyczące

rozstrzygnięcia postępowania. Odwolanie wniesione po terminie nie podłega rozpatrzeniu. Wniesienie
odwolania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego
rozpatrzenia. W

wyniku

wniesienia

odwolania

Dyrektor MOW NFZ zawiadamia Oirenła

-

Odwołujacego się o możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowego
postępowania i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji zgodnie z zapisami art. 10
diziti 14 cenica I 960 roku kodeks post ęponwula adnzi;ztyirczcy/uzego (t.j .: Dz. U. z 20 I 7 r..
poz. 257) zwaną w dalszej części
i

rozpatrzeniu

odwolania.

kpa.

Dyrektor

.

Po zapoznaniu się z materiałami przez ()krenta

Oddziału

Wojewódzkiego

Funduszu

wydąje

administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzjajest zamieszczana w

decyzję

terniinie

2 dni

od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wlaściwego oddzialu
w oew ńdikiego

Funduszu.

Od

decyzji

Dyrektora

Oddzialu

Wojewódzkiego

Funduszu

świadczeniodawcy przsługujc wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne

rozpatrzenie sprawy składa się do Dyrektora Oddziału Wojew ódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od
dnia doręczenia decyzji. Dyrektor Oddzialu Wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzję administracyjną

sprawie. Od decyzji Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia wydanej na skutek ponownego
rozpatrzenia sprawy przysługuje środek zaskarżenia do sądu administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 52
3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjn\mi (tj. Dz.
U. z 2018 r.. poz. 1302). jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu. który wydał
decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę (10 sadu
administracjnego na te decyzję bez skorzystania z tego prawa. Skargę wnosi się do sądu
I

administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Oddzialu Wojewódzkiego Funduszu w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
postępowania administracyjnego przyjmuje się. że pojęcie stron\

W dziedzinie prawa

i interesu prawnego może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 1995 r., I SA 1326/93). a wręcz. że interes prawny
ma wprost charakter materialnoprawny (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września
2001 r.. I SA 2326/00). W przypadku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej reguła ta znajduje zastosowanie jedynie odpowiednio. bądź na zasadzie analogii.
Jakkolwiek bowiem postępowania wszczęte wskutek odwolania lub skargi niezadowolonego oferenta
maja charakter administracyjny lub sądowo—administracyjny, samo postępowanie w sprawie zawarcia

umo\\y

O

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leży już poza sferą praw

idministracyjnego,

albowiem dotyc2y cywilnoprawnej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczególnego
sposobu zawarcia tego rodzaju umowy, normowanego przepisami art. 132 i n Uyuniy uz tipeln iąjąco
przepisami art. ńb i n. kodeksu cywilnego. Mamy, więc tuLij do czynienia z regulacją swoistą: na drodze
administracyjnej i sądowo—administracyjnej ocenie podlegają takie stany fliktyczne. które na gruncie
prawa materialnego unormowane są przepisami prawa cywilnego o umowie i sposobie jej zawarcia.
W związku

z powyższym, zrekonstruowany na podstawie znajdujących

zastosowanie

przepisów prawa materialnego interes prawny oferenta polega na tym. aby jego oferta zostala przez
kontrahenta przyjęta (wybrana) zawsze wtedy, gdy na to zasluguje i w pelnym zakresie, w jakim
na w\bór zaslugiwala.

uwzględniając prawem

przewidziany zakres swobody wyboru komisji

konkursowej. umożliwiający wybór oferty lub większej liczby ofert, najkorzystniejszych pod względem
kryteriów wyboru ofert określonych wart. 146 ust. I Uslmiy, bądź nie dokonanie wyboru żadnej ofert\.

gdy nie wynika z nich możliwość wlaściwego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (art. 142 ust. S
Ustawy). W przypadku udziału w postępowaniu więcej niż jednego oferenta, interes prawny każdego
z nich polega także na tym, by wszyscy świadczeniodawey ubiegający się o zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej traktowani byli równo i by postępowanie prowadzone hylo
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji pomiędzy oferentami (art. 134 ust. I U1a;nĄ. Jak slusznie
w skazano w piśnuenn ictwie,
II,

po.Iępoltcn,iii

jc”.I
i

pojęciem fum/amenialnym

proitcictonyuz

II” .Yj)I”ĆI%l”IC

:cnt”areia imunii”

O

c/hi

hislyflc”ji środkci odit”o/wicego

zic/zielaizie nVUUICLfl

OpWk/

:ch”()lI”ouie/

pojęcie hileresu praii”nego śuiaclceniodait”ey. Pite: interes „nait”in :gochzie : jntrjęirini

c/c)kIJ”rnw / or:ee:uielirie pog/qc/cu,zi m:wnieć

W

tym prz”ypac/ku należy określone prai to poc/miotolte.

c:rli kor:j”ś ci o charakterze prcni”nyn przyznane przez nonnę fl!a1I”ti materialnego. Interes
istotne

/)l”ci%tiIt”

cc)

musi mieć charakter rzeczylyis!y, obolyia:ząjac)” ir clcu;ej chwili, hulyit”hhialnt oraz ohwktrttnie

iiemtjiko;ić,/ny.Sanio zaś uyiale,zie interesu prawnego

„Imoluic”cizl jn”:episeni prcmany;mz

ci

sytuacjcj konkretnego poclnziotu :jec/uoc:esmn”nm ustaleniem, że

:asto.%otl”cozie te,Ę”o „ntepiszi umaże u”phąi”ać
oc/wo/allc:e

Ii

postępoti”cuziu

to nic imimiego, jako :ic/entrfikoti”cmie —a/e—noc,

PICZ

oki”eś/o,ici sytuację jnaii”tma

„„

(A. Paszkowsk i, Śroc/ki

jn”o;i”acl:omzymmt przez P”FZ u” sp;-aiyie :alicn”cia ianowi”

O

ucl:ie/cmmmie
I

%II”n,(/LCń

()/)k”ki :droii”oo;e/). Jak wskazal też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z dnia 24 marca 2009 r. (VII SAlWa 2012108, LEX nr 533330), do uszczerbku interesu
pra\nego uczestnika postępowania w procedurze zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej dojść może wówczas, gdy naruszenie zasad postępowania, tj. konkretnego przepiti prawa
przez

prowadzący

podmiot

postępowanie.

wpIyw na ocenę możliwości zawarcia

ma

LiO\\

o świadczenie tak ich tisiug. Takie ujęcie uszczerbku interesu prawnego w posiępo\\ aniu
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki

spra\\ ic

determinuje sposób postcpon anta

zdrowowej

w prnpadku wniesienia środka odwolawczego. Poza ustaleniem faktu naruszenia zasad postępow ania
orwiti rozpoznający środek odwolawczy zobowiązany będzie. nitem do dokonania wnikli\%ej ocen\. czy
i w jakim zakresie naruszenie to realnie spowodowalo doznanie uszczerbku w interesie prawnym

podmiotu. Z kolei w wyroku z dnia 24 wrześiua 2008 r. (VII SAlWa 1076/08. IŻX lir 560207)
Wojewódzki Sąd Adniinistracyjny w Warszawie podkreślił, iż świadczeniodawca biorqc\ udzial
w posicpowaiiiu prowadzonym w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrow olne

może skutecznie wnieść środek odwolawczy w sytuacji, gdy Narodow

Fundusz Zdrow hi ii;iruszy

określone przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami wydanymi na ich podstawie przez
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zasady postępowania
(np. wymagania

od świadczeniodawców)

oraz

ty

proceduralnym

rozumieniu materialiioprawiiyiii
(np.

warunki

prowadzonego

postępowania). Ostatnim warunkiem skuwcznego wniesienia przez świadczeniodawcę ubiewijacegu się
(I

zawarcie umowy” o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej środka odwolawczego jest istnienie

związku o charakterze przyczynowo-skutkowym pomiędzy uszczerbkiem w interesie prawnym
świadcieniodawcy, a naruszeniem zasad postępowania (A. Paszkowski, Op. cit.).
Zgodnie z treścią art.

154 ust. 6a

Usfawy, określone zostaly strony postepowania

zainicowanego zlożonym odwolaniem. Stronami postępowania, o którym mowa w nn. 154 ust. l-6

U Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki

Ustaw\. jest świadczeniodawca, który zlożył odwolanie

Zdrowotnej w Myślenicach ul. Szpitalna 2 32-400 Myślenice oraz świadezeniodawcy. którzy zostali
wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowoIne w danym postępowaniu w sprawie zaw arcia

Lttiit)w

udzielanie św iadezeń opieki zdrowotnej. tj.:
—

—

Katarzyna Badeńska. Marzena Marzec ul. Stanislawa Pardyaka 5/3-4 52-100 M\ śleiiice
Stanislaw Kracik Szpital Specjalistyczny

iii.

-

dr. Józefli Babińskiego Samodzielny Plihliczil\

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ul. dr. (zcra Babińskiego 29 30-393 Kraków.

D% rektor
„

Malopolskiego

Oddziału

Wojewódzkiego
4 w

Krakow ie dzialając zgodnie z art. Gl

siedzibą

oparciu

art. 154 ust. 6a

iw.

Funduszu

Narodowego

z art. 61

* I

ustawt

zw. z art. 151 ust. I

Zdrow iii

z dnia II c,erwca 961)
z dnia

r. kpa uraz

w

25

201% roku znak: WOKSI.422.2Y.20l8 poinformował strony postepowania o jego

września

\%sżc,Qeiu.

a także

o

o

przysługującycli

im

w

prawach wynikających z art. 10

poili Ibrniowal strony o zapewnieniu czynnego udzialu

w

Uh:tit”,

pismem

* I k.p.a. Dyrektor MOW NFZ

każdym stadium postępowania.

a przed

4

wydaniem decyzj umożliwieniu wypowiedzenia się strony, co do zebranych do\%odów

materiałów

oraz zgłoszonych żądań.
Od\%ołujący oraz ofcrcnci wybrani do zawarcia umów nie skorzystali z prawa zapoznania się z
dokumentacją postępowania.
Dokonując oceny zasadności

zarzutów postawionych przez Odołującego Organ dokonal

ocetu piay idłowości przebiegu postępowania nr 06-I $—000840/PSY/04! I/04. 1700.001 .( 12/0 ł i ustali L
co iiaste p 1! C.

lXicktor

Małopolskiego

Oddzialu

Wojewódzkiego

Narodowego

Funduszu

Zdro\\ ia

dniu 15 czeruca 2018 roku na podstawie art. 139 ust. 2 Ustawy oglosil postępo\Ukiiie konkLirso\e
nr I

I S—I 11)1 1540/PSY/041 i „04. i 700.001 .02/O I prowadzone w I rybie konkursu ofert w rodzaju: opie ka
cli iaii czna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatr\ cnie ambulaionj ne dla

dorołych na obszarze:

1209014

-

Dohczyce. 1209015

-

Dohezyce, 1209034

-

Myślenice. 1209055 -

Mślenice. 1209052 - Raciechowice. 1209062 - Siepraw. 1209074 - Sułko ice. 1209075 — Sulkoy cc.

na okres: od dnia I października 2018 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.
W ogloszeniu postępowania o

W\%

.

numerze zostały

skazane niżej u mienione akty

ne.

które nin ieraly min. nymagania określone przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduzu
Zdron in.

zwanego

dalej

..Prezesem

N FZ,

w

odniesieniu

do olerentów

przysLpLijqc\ eh

do postepowania. a także stanowiły formalną i merytol)czną podstanę do nyboru ofert i ro,trzygnicc ja
postępon ania konkursowego tj.:

I.

L;iciiyu : chi/u 27 sierpniu 2004 i-oku o siizudcenwch op/cki :choiioinc/
:e roc/koti” puhlic:mrh (tj.: D:. U :2018

;.

po:. /5/0 :e

/tIicIiiwii”cifl”c/i

:i;i.;.

2.

I \iciii”c( : c/zz/cz 15 kii/etn/u 20!? roki, o c/:icdu/zzoŚci /ec:nktej (tj.: 1):. U : 20/8 r.. po:. /60i.

3.

Ro:por:cu/:e;zie Ministra Zc/roiiiu : clij/cz 22
o post ępoiianhz

ii

grudniu

20! 3 r.

li

Npflh%i”/C pO wbić othicciiiicz

spraii”ie :uiicucia ionoiiy o zzd:ie/cm/e Śii”iuck:e,) opieki :drotio;ne/,

„khsc/csi:ici o/cn, po1yoIy%yazlic: I oc/%yohwu ucz koni/s/i koizkzin owej, ki
(D:. U: 2014 r., po:. 1980 :e :mJ.
1.

Ro:por:ud:eizie

Mhz/s Ira Fincnzsciii” : c/ii/a 22

ząbe:piec:ezzicz oc/poit”iecl:iulności
iii „koizn/aci”nz

cyiii/zzej

„zi((/Ii/u

20!!

:cic/ćn) oni: 11V/311 /fltlCi”

z. ii prczii”/e ohoii”/a:koitrgo

Śu”iac/c:enioduii”c”i” ziiebcchtcc”go poć/nizo/cni

c/:icz/uhwść /ec:nic:u, zu:ie/u/acetĘo sit”uzck”:e,, opieki :di-oiyotziej (D:, II. : 20!!

r., Nr 293, po:. 1728),
5.

Ro:po;:acl:enie Ministra Fhzcz,zsóit” : c/zlicz 22 grudnia 20!!

i.

ii

jwcziyie oboii”upkoti”ego

liI)epiećZeiiići odpoiyiecl:iu/ności cywilnej poć/m/o/u iirkozzujacego cl:icz/czh,osc /ec:;zic:c,
(D:. U. : 20!! r nr 293, po:.! 729,
6.

Ro:por:ackezzie Ministra Zc/roiiiu : c/zz/cz 8 ii”r:eŚ;z/u 2015 r.

ii

spiciwie ogń/inc/z ii”czrunkńu”

zzznóti” o nc/:ie/cznie Śiiiadc:eń opieki :c/rowouzej (tj.: D:. U. : 2016 r.,

po:.

/ 136 :e :i;z.),

7.

Ro:por:adzenie Ministra Zdrowia: dnia 5 sierpnia 2016
iit”hon, o/er

ii”

„.

w spranie s:c:egć/ouich krtieruiu”

postępowaniu w spranie :aiiierania un,ńu”

O

idzie/Wije śnic „c/c:e,} opieki

:droirotnej (D:. U z2016r., po:. 1372 zezuj.),
X.

Rozporzadzenie Mh,isra Zdrowia : dnia 6 listopada 20/3 r.

li”

tĘiiaraiflmtan reb : :akresu opieki psye/ualrye:nej i leczenia uzależnień

sprcni”ie
(tj.

SHlck/c:Ci?

Dz. U : 2013

t.

po:. 1386 ze zip,.),
9.

Zcirzqc/:enie tir 4 !720!8YDSQZ Prezesa Nc;rodon”ego Funduszu Zdroitia z dnia 23 utaić” 20/8 r.
ii

sprawie określenia wanmków zawierania i realizacji umów o udzielanie it”iadezeń opieki

:cboiionzej u rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ze zm.,
/0. Zurzqdzenie mir 18720! 7JDS()Z Prezesa Narodowego Fzuzdz,szu Zc/roiyict z dnia /4 tmlcirea
20! 7 rokit

ii

sprmyie u”arzwkóii” post ępo i”ania c/ol) tzqcrch zcntieramzia zunów o zu/zie/anie

śithu/czeń opieki zdroii”otnej ze zm.

Wszyscy oferenci już w chwili ogłoszenia postępowania zapoznają się z określonymi przepisami
będącymi podstawą do dokonania wyboru ofert i rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
W przedni iotowym postępowaniu zostalo złożonych 4 oferty. Oferentami byli:
I ) Adam Syczeń Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Myśłenicacli ni. Szpitalna
232-400 Myślenice,
2) Katarzyna Badeńska. Marzena Marzec ul. Stanisiawa Pardyaka 5/3-4 32-400 Myślcnicc.
3) Stanisiaw Kracik Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny PLlhliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30-393 Kraków,
4) Rafał Szynioniak SPECJALMED Sp. z o.o., Wiśniowa 3 17/4. 32-4 12 Wiśniowa.
W dniu 5 lipca 2018 roku komisja konkursowa dokonala stwierdzenia prawidiowości ogloszcn a
liostepowania proacIzonego w trybie konkursu ofert o ww. numerze. stwierdziła tym samym. że
przedmiotowe ogioszenie postępowania spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdro% ia
z d nin 22 grudn hi 20 14 roku

ti”

sprawie sposobu og/aszania opos!ępoiyaniu w spranie zcniarcia ununti”

o „u/zie/cn,ie świadczeń opieki zdrowotnej, sklac/cnda ojer!, powolywania i ochro/ytianhi komisji

konkzursoiyej. jej zadań ort?: trybu pracy (Dz. Uz 2013

„„

po:. 1980 z zm.).

Wszyscy członkowie komisji konkursowej podpisali oświadczenia o nieistnieniu przesłanek do

ich wyłączenia z prac komisji z punktu widzenia wymagań określonych wart. 139 ust S Utc,iir.
Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Oddziału, prowadząca przedmiotowe
postępowanie podejmowała wszelkie niezbędne czynności mające na celu stwierdzenie zgodności
olrty ze stanem faktycznym i prawnym, w kontekście zdolności do wykonywania oterowanej łiczhy
świadczeń oraz wymagań zawartych w szczegółowych materiałach informacyjnych.
W trakcie oceny formalnej oferty komisja konkursowa wezwała 2 olerentów tj. Adam Syczeń
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Myśłenicach ul. Szpitalna 2 32-400 Myślenice
6

oraz KaL rzyna Badeńska, Marzena Marzec ul, Stanisława Pardyaka 5/3-4 32-400 Myślenice.
do usunięcia braków formalnych, które zostały uzupelnione w terminie.
W czcścija\%nej komisja konkursowa dokonała oceny merytorYcznej złożonych ot”eri odr/Ucha
olerię Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

\%

Myślenicacli za n iespclnianie

arunkón \\ylnaganycll na określonych w przez Prezesa Funduszu na podsta\% ie art. 146 tisi I pki 2
z uagi na niespelnienie przez odwołującego warunku %ymaganego dotyczacego cza%u pracy
personelu. Na powyższa czynność komisji konkursowej Odwołujący zlożył protest.

tci”iii nie

/C\\ idziariN ii dla tej czynności. Protest zostal uznany za bezzasadny i oddalony.
W toku postępowania komisja konkursowa przeprowadzila %%en:likację ti I nowego okrenta (Xv
ni icjscacli

kazaii cli do udzielania świadczeń) biorących

Ralhl

postępon aniu. tj.:

udzial

S/N moniak SPECJALMED 5p. z oo.. Wiśniowa 31 7/4. 32-412 Wkniowa, micjcc udzielania

śn iadceeń \Xykazane w olercie: Zarabie 35c, 32-1 ID Dobczyce. Zgodnie bowiem z Ro:por:uc/:e;iicni

\ f/aNta Zc/roiiiu : dniu 22 grudniu 2014
zatarcia

spni%I”ie s1,osobii og/us:uniu

i. ii

O

post ępoiiy,z/u

li” spni%Ize

o ucl:ie/cuiie świudc:e;) ojieki :drououwj, sklut/tinta ojcu, poitoli”ii”cuiuu /

antoni

odwolyu”anui koni/s/i kunkzirson”ej, jej zadań oraz in”hu prac)” (D: U z 20/4 r. po:. J 980 :e ziaj,
.

komisja konkursowa przeprowadza weryfikację, u oferenta, który dotychczas nie mial zawartej

iimoy

w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub z którymi rozwiazano upiiednią
U11110\% ę

n zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natyclimiastou

li J

/\ C/N Ii leżac\ cli po stronie oferenta.

Przeprowadząjąc kontrolę u Oferenta komisja dokonuje w szczególności sprawdzenia:
V

posażenia w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia procesu diagnostyczno

—

terapeutyc/ncgo

w danym zakresie,
„

pomieszczeń n iezbędiiye li do wYkon) wania św iadezeń opieki zdrowotnej z ocena w aronków

an i lamo
V

higienicznych,

—

sl” w mogów w zakresie zapewnienia dostępu miejsca udzielania świadczeń opieki

zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych.
Do części nitja\%llej postepowania zostało zakwalifikowanych

3 oferentów.

Ocena olen w przedmiotowym postępowaniu została dokonana

Mi nis ma Zdrowia z dnia S sierpnia 20 16 roku
ii pw „epoiiunzzi
u.

„

po:.

ii

%pruliże :aii”ieruuzzu innoir

/3 2j oraz rozporządzenie Alin/sini

Ę%nw(oumnmith : zakresu

tj

ii

XX

oparciu o rozporiądzeiiie

spraii”ie s:c:ególon”rc/u knierińu” ni/unu

(J/cli

zul:ie/cn;ie Śitiudc:eń opieki :droitonw/ D:. U : 20/6

Zdruiiia :

dniu 6 listopada 2013

opieki psychiatncne/ / leL”:eniu zt:u/enuień

i”

ii

spranie

(tj. Dz. U. : 20/3

sitna/cni;

u. po:.

/386

:e :uuiJ.

Zgodnie z art. 148

Ustani” porównanie of”efl w toku postępowania w sprawie zawarcia ijiriow

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się według kryteriów wyboru ofert:

I ) jakości.
2)

kompleksowości.

7

3) dostępności.
4) ciąglości.
5)
-

ceny

udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie i treścią art. 142 tist.

I.

wybrać ofertę lub

5 Uy/miy. w części niejawnej konkursu ofert komisja może:

większą liczbę ofert. nąjkorzystniejszych pod względem kryteriów wyboru

okn określonych w art. 48 ust. I
2.

nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania

ś\ iadezeń opieki 2drowotnej.
Komisja konkursowa przy pomocy systemu iniormatycznego dokonała oceny ofert w oparciu
o przedstawione w nich dane. Po analizie złożonej dokumentacji. wyjaśnieniach, przcprowadzon\ cli
\erylikacjach olerenta. negocjacjach orni przeprowadzonym rankingu końcowym koni isja konktirsou a
%yhrala u rozstrzygnięciu 3 oferty, o najwyższej lącznej ocenie punktowej tj.:
—

—

Katar,\ila Badeńska. Marzena Marzec ul. Stanisława Pardyaka S/3-1 32-400 Myślenice.
Suinisław Kracik

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielll\ Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie iii. dr. Józefa Babińskiego 2930-393 Kraków,
—

RafiI 57% moniak SPECJALMED Sp. zoo.. Wiśniowa 317/4.32-112 Wiśniowa, które toala,l\ sic
w rankingu końcowym. celem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w przedmiolowym rodzaju i zakresie.
czynności weryfikacyjne oferty zostały opisane szczegółowo poprzez sporządzenie

przez komisję konkursową protokołów oceny oferty- pod wzglcdem spelnienia warunków formalno

—

prawnych.
Organ podkreśla. że po przeprowadzonych negocjacjach komisja konkursowa sporządziła
ranking końcowy przy wsparciu sstemu informatycznego. w którym oferty zosialy uszeregow inc
zgodnie z punktacja malejaca. Bazę danych systemu tworzyly przesłane w formie eleknronicziiej
zapylania nIenowe przekazane przez oferentów, ankiety i wyniki przeprowadzonych negocjacji. Wybór
oferentów nastepowal według kolejności wynikającej z rankingu końcowego. zgodnie z treścią

ogłoszenia o postepow nn iti konkursowym.
W rankingu tym oferty zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z lacznej liczby
punktów oceny, z uwzględnieniem wyników negocjacji.

Należy podkreślić, iż protokół końcowy

z negocjacji określa ostateczne stanowiska stron, ale dopiero uzgodnienie końcowych staoow kk
ze wszystkmii oferentami, zakwalifikowanymi do części niejawnej postępowania. staiiow

podswwę

do sporządzenia rankingu końcowego, którego to wyniki wprost przekładają się na ilość w%hran\cll
oferentów i stanowią podstawę do zawarcia umów. Komisja konkursowa w każdym postępowaniu
konkursowym dokonuje wyboru oferentów w kolejności zgodnej z pozycją

uzyskaną w

rankingu

końcowym. jednakże wybór liczby oferentów z którymi ma zostać zawarta umowa uzależniony jest od
kwoty postępowania wskazanej w ogłoszeniu.
S

Ranking końcowy z podzialem na poszczególne części oceny oferty przedsta%%ia się następująco:
Nazwa oferenta
i adres miejsca
.
.
uciziela ii in

Punkty

świadczeń

CC1IOWSI

Punkty
razelil

za
ofertę

ci,głość

.

kompleksowość

jakośe

dostępność

inne

„za nie
echowe

I)eeyzjn
Punkty
lącznie

O

w%hraniii

.„.

Status negocjacji

T%k/N!L

kryteria

Katarzyna
Badeńska, Marzena
Marzec

2029

3000

0000

1,500

1,000

18,000

1,500

0,000

0,000

32,000

7000

0000

42,000

44,029

Zbieżne ostateczne

TAK

6,500

2,000

0,000

27,500

29,000

Zbieżne ostateczne

TAK

4,500

6,000

0,000

10,000

12,000

Zbieżne ostateczne

TAK

ul. Pardyaka 5,14
Myślenia
Szpital
Specjahstyczny im.
dr. Józefa
Babińskiego SPZOZ
w

„

Krakow:e

ul. Drogowców 6
Myślenice
Rafał Szymoniak
SP EOAL M E D
Sp. z o.o.
ok Zarabie 35c

„

Dobczyce
W pulp nici
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A cc,” tj

—

św

ud czci iodawca prze L un wal

w zuk re I c w ud cień u bic LyC li przedni

ulem

term iii ic da,ic. o L Ińc li no iwa w un
poslcpowuo Ii d o(yczy okresu po diii u 22 ł ipca 201 7 r
—

31 le usł 2 ijoaw y

O

iadc,eoiacli.

-

Koiukja konkurso\ya dokonala \%„bortl ofereiitów

kolejności zuodnej / tł/\ sk-ana

w rankingu końco\%ynl. do \%%-czerpania łącznej I iczby plal]ox% anych do

zakupn

Ś\\ iadc,cń łub

pO/\
\\

cja

artosci

„ainó% icnia określonej w ogloszeniu. Wszystkie oferty zlożone w przcdmioto\%ym Stęfl\ Uli Iti
podleual\

Lviii

samym zasadom i jednolitym kr) teriom oceny. Ostatecznie ocena oIcrt

h la

gełiew\ ana przez sstem informatyczny wspomagający prace kol]]isj i konkurstn\ ej. co g\\ arziiitoalo
zachowanie ohiektywizniu w stosunku do wszystkich otrentów biorących udzial w postepo aniu.
Oulozen ie o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania ukazalo się w dniu 3 I sierpnia 20 I X roku,
()krta Od\\ołtijacego nie znalazła się w rozstrzygllięcitl konkursu.
Poniżej

przedstawiono

w

postaci

tabeli

porównawczej

liczbę

punktów

pr/yzmy

poszczególnym Stronom postępowania za każde pytanie ankietowe z osobna. u\iględniając stan
flikiy etny Wynikający z oferty oraz treść wyjaśnień udzielonych przez OfereliłóW w loku postępowania
w tym przedmiocie.
Nazwa Świadczeniodawcy

Szpital Specjalistyczny im, dr. J. Babińskiego w Krakowie

Miasto

Kraków

Ulica

ul. dr. Józefa Babińskiego 29
Punkty

lp.

Pytanie

przyznane za
odpowiedź
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1.1

KOMPLEKSOWOŚĆ

1.1.1

SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY

1 1 1 1

Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne
psychiatryczne dla dorosłych.

1 1 1 2

Oferent realizuje umowę w
psychiatryczne dla dorosłych.

.

1 1 1 3
.

1.2

zakresie

przedmiotu

postępowania

świadczenia

Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe
(domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.

50000
0000
B 0000

JAKOŚĆ

1.2.1

PERSONEL

1.2.1.1

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

00000

1 2 1 2

Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie
specjalizacji w dziedzinie psychiatrii równoważnik co najmniej 1 etatu.

O 0000

1.2.1.3

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego równoważnik co
najmniej 1 etatu.

0,0000

1.2.1.4

Psycholog kliniczny:

0,0000

1.2.1.5

Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
psychiatrycznego równoważnik co najmniej 1 etatu.

0,0000

1.2.1.6

Pracownik socjalny równoważnik co najmniej 30% czasu pracy poradni.

0,0000

1.2.1 7

Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu
psychoterapeuty

0,0000

.

-

-

-

1.2.2

-

WYNIKI KONTROLI I INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

122 1

Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia
świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12
miesięcy poprzedzającym 02 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub
przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

O 0000

1.2.2.2

Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na
udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12 miesięcy
poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.

0,0000

1.2.2.3

Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.

0,0000

I 224

Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego tylko na podstawie kontroli.

0000

1.2.2.5

Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o
których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach.

0,0000

1 2 26

Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące
przedmiotem umowy.

0000

Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe
kwalifikowanie udzielonych świadczeń tylko na podstawie kontroli.

0,0000

12.2.8

Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach.

0,0000

1.2.2.9

Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową.

0,0000

1.2.2.10

Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie,

0,0000

.

.

„

.

„

.

.

.

1.2.2.7

-

-

L

Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom
określonym w umowie tylko na podstawie kontroli.

22

0 0000

-

1.2.3

REALIZACJA WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ

12 3 1
.

1.2.4

Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie:

O 0000

MONITOROWANIE PROCESU PSYCHOTERAPII

1.24.1
1.2.5

Superwizja psychoterapii

-

w lokalizacji.

5,0000

POZOSTAŁE WARUNKI
Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci
elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30
ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez
nanoszenie danych za pomocą wydruku.

O 0000

1 2 S 2

Zewnętrzna ocena systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji.

O 0000

1 2

Zewnętrzna ocena
jakością

1 2

1

3

-

1.3

DOSTĘPNOŚĆ

1.3.1

DOSTĘPNOŚĆ

-

systemy zarządzania

-

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania

-

certyfikat ISO

ooi

systemu zarządzania

5000

1.3.1.1

Czas pracy poradni w tygodniu

0,0000

1.3.1.2

Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób
niepełnosprawnych,

2,0000

1.3.1.3

Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji
świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem
terminu

0,0000

1.4

CIĄGŁOŚĆ

1.4.1

CIĄGŁOŚĆ

1.4.1.1

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń iw ramach obszaru, którego
dotyczy postępowanie.

1,0000

1.4.1.2

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń iw ramach obszaru, którego
dotyczy postępowanie nieprzerwanie od:

0,0000

1.5

WARUNKI WYMAGANE

1.5.1

WARUNKI WYMAGANE

1 5 1 1
.

.

„

W okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy oferent spelnia i
będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego
postępowania oraz w zarządzeniu prezesa narodowego funduszu zdrowia w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów będących przedmiotem niniejszego
postępowania.

1.6

INNE

1.6.1

INNE
Współpraca z Agencją świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, ° których
mowa w art. 311c ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych
przedmiotem postępowania dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.

0000

-

1.6.1.1

0,0000

-

II

Nazwa Świadczeniodawcy

SPEOALMED

Miasto

Wiśniowa

Ulica

317/4
Pytanie

Punkty
przyznane za
odpowiedź

Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne
psychiatryczne dla doroslych.

O 0000

1 1 I 2

Oferent realizuje umowę w zakresie
psychiatryczne dla dorosłych.

0 0000

•
1.1.a.3

Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania
srodowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia srodowiskowego.

Lp.
1.1

KOMPLEKSOWOŚĆ

11.1

SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY

„

1.2

przedmiotu

postępowania

świadczenia

leczenie

.

00000

JAKOŚĆ

1.2.1

PERSONEL

1.2.1.1

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

1 •2

Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w
trakcie 5pecjalizacji w dziedzinie psychiatrii równoważnik co najmniej 1 etatu.

O 0000

1.2.1.3

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
równoważnik co najmniej 1 etatu.

0,0000

1.2.1.4

Psycholog kliniczny:

0,0000

1.2.1.5

Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
psychiatrycznego równoważnik co najmniej 1 etatu.

0,0000

1.2.1.6

Pracownik socjalny równoważnik co najmniej 30% czasu pracy poradni.

0,0000

1 2 1 7

Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu
psychoterapeuty

O 0000

2

o,oooo

-

-

-

.

.

.

1.2.2

1 2 2
.

„

1.2.2.2

-

WYNIKI KONTROLI I INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nieprzekazanie wymaganych informacji ° pierwszym wolnym terminie udzielenia
świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12
miesięcy poprzedzającym o2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub
przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na
udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12
miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.

O 0000

0,0000

1.2.2.3

Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.

0,0000

1 2 24

Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego tylko na podstawie kontroli.

O 0000

.

.

.

1.2.2.5
12 26
.

.

.

-

Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, O
których_mowa w art. 35_ustawy_o świadczeniach.
Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące
przedmiotem umowy.

0,0000
0000

2

Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których
dokonano płatności nienałeżnych środków finansowych łub nieprawidłowe
kwalifikowanie udzielonych świadczeń tylko na podstawie kontroli.

00000

1.2.2.8

Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach.

O,0C00

12.2.9

Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową.

0,0000

122.10

Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w
ofercie.

0,0000

12.211

Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom
okreslonym w umowie tylko na podstawie kontrołi.

00000

122.7

-

-

Ł2.3
12 3 1
1.2,4
124.1
1.2.5

REALIZACJA WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ
Udokumentowana reałizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poorzedzających
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie:

O

2

O CODO

MONITOROWANIE PROCESU PSYCHOTERAPII
Superwizja psychoterapii w lokalizacji.

0,0000

POZOSTAŁE WARUNKI

1 2 S

Świadczeniodawca prowadzi historię choroby łub historię zdrowia i choroby w postaci
ełektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez
nanoszenie danych za pomocą wydruku.

3 0000

1 2 52

Zewnętrzna ocena systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji.

O 0000

1 2 53

Zewnętrzna ocena
jakością

„

.

.

.

-

1.3

DOSTĘPNOŚĆ

1.1

DOSTĘPNOŚĆ

-

systemy zarządzania

certyfikat łSO 27 001 systemu zarządzania

-

-

certyfikat 50 9001 systemu zarządzania

1 5000

1.31.1

Czas pracy poradni w tygodniu

2.0000

1.3.1.2

Na kazdej kondygnacji dostępnej dła świadczeniobiorców co najmniej jedno
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogółnodostępnych przystosowane dła osób
niepełnosprawnych.

20000

1.3.1.3

Odrębna apłikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji
świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem
terminu

2,0000

1.4

CIĄGŁOŚĆ

1.4.1

CIĄGŁOŚĆ

r
1.3.1.1

W dniu złożenia oferty oferent reałizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru,
którego dotyczy postępowanie.

0.0000

1.4.1.2

W dniu złożenia oferty oferent reałizuje na podstawie umowy proces łeczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru,
którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od:

0,0000

L
1.5

WARUNKI WYMAGANE

1.5.1

WARUNKI WYMAGANE
W okresie związania ofertą oraz przez cały okres reałizacji umowy oferent spełnia i
będzie spełniał wymagania okreśłone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego
postępowania oraz w zarządzeniu prezesa narodowego funduszu zdrowia w sprawie
okreśłenia warunków zawierania i realizacji umów będących przedmiotem
niniejszego postępowania.

00000

INNE
1.6.1

INNE

3

I

Wspólpraca z Agencją świadczeniodawca przekazywal w terminie dane, o których
mowa w art. 311c ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych
przedmiotem postępowania dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.
-

1.6.1.1

00000

-

Nazwa Świadczeniodawcy SZPITAL Myślenice
Miasto Myślenice
Ulica
Myślenicka 2

Lp.
KOMPLEKSOWOŚĆ

1.1
1.1.1
1 1 1 1
.

.

.

1 I 1 2
.

Punkty
przyznane za
odpowiedź

Pytanie

.

.

1.1.1.3

SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY
Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne
psychiatryczne dla dorosłych.
Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia
psychiatryczne dla dorosłych.
Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe
(domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.

O 0000
8,0000

JAKOŚĆ

1.2
1.2.1

PERSONEL

1.2.1.1

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

70000

1.2.1.2

Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie
specjalizacji w dziedzinie psychiatrii równoważnik co najmniej 1 etatu.

0,0000

1-2.1.3

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w
trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego równoważnik co
najmniej 1 etatu.

0,0000

1.2.1.4

1 2 1
.

.

.

-

Psycholog kliniczny:

4,0000

Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub
pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
psychiatrycznego- równoważnik co najmniej 1 etatu.
Pracownik socjalny

-

równoważnik co najmniej 30% czasu pracy poradni.

1.2.1.6

1 2 1 7
.

.

.

1.2.2

O 0000

0,0000
Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu
psychoterapeuty
WYNIKI KONTROLI I INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

7 0000

1.2.2.1

Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia
świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12
miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub
przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

0,0000

1.2.2.2

Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na
udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12 miesięcy
poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin zlożenia oferty.

0,0000

1.2.2.3

Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.

1.2.2.4

Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego tylko na podstawie kontroli.
-

0,0000
0,0000

14

Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków
1 • 2 25

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa
w art. 35 ustawy o świadczeniach.

O 0000

12.2.6

Pobieranie nienależnych opiat od
przedmiotem umowy.

0,0000

122 7
.

.

świadczeniobiorców za świadczenia

będące

Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe
kwalifikowanie udzielonych świadczeń tylko na podstawie kontroli.

O 0000

-

1.2.2.8
12.2.9

Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach.
Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową,

0,0000
0,0000

1.2.2.10

Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie,

0,0000

1.2.2.11

Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom
określonym w umowie tylko na podstawie kontroli.

0,0000

1.2.3
1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1
1.2.5

-

REALIZACJA WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ
Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie:

0,0000

MONITOROWANIE PROCESU PSYCHOTERAPII
Superwizja psychoterapii w lokalizacji.

0,0000

POZOSTAŁE WARUNKI

1.2.5.1

Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci
elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30
ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez
nanoszenie danych za pomocą wydruku,

3,0000

1.23.2

Zewnętrzna ocena systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji.

0,0000

1.2.5.3

Zewnętrzna ocena
jakością

1.3

DOSTĘPNOŚĆ

1.3.1

DOSTĘPNOŚĆ

1.3.1.1
1.3.1.2

1.3.1.3

1.4.1

CIĄGŁOŚĆ

•

-

-

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania

Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji
świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem
terminu
CIĄGŁOŚĆ

1 4 1 2

systemy zarządzania

Czas pracy poradni w tygodniu

1.4

1.4.1.1

-

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania

-

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń iw ramach obszaru, którego
dotyczy postępowanie.
W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń iw ramach obszaru, którego
dotyczy postępowanie nieprzerwanie od:

1.5

WARUNKI WYMAGANE

1.5.1

WARUNKI WYMAGANE

1,5000

3,0000
2,0000

2,0000

1,0000

0000

5

W okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy oferent spełnia i
będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego
postępowania oraz w zarządzeniu prezesa narodowego funduszu zdrowia w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów będących przedmiotem niniejszego
postępowania.

151.1

1.6

INNE

1.6.1

INNE

0,0000

Współpraca z Agencją świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których
mowa w art. 311c ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych
przedmiotem postępowania dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.
-

1.6.1.1

00000

-

Nazwa Świadczeniodawcy

Katarzyna Badeńska, Marzena Marzec

Miasto

Myślenice

Ulica

Stanisława Pardyaka 5/3-4
Punkty
przyznane za

Pytanie

Lp.

-

1.1
1.1.1
1 I 1 1
.

.

.

1 1 12
.

oppwo±H

KOMPLEKSOWOŚĆ

.

.

1 3

SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY
Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne
psychiatryczne dla dorosłych.
Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu
psychiatryczne dla dorosłych.

postępowania świadczenia

Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania
środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.

leczenie

„

0000
O 0000

O 0000

JAKOŚĆ

1.2
1.2.1
121.1
1 2 1 2

PERSONEL
70000

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w
trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii równoważnik co najmniej 1 etatu.
Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub
pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
równoważnik co najmniej 1 etatu.

O 0000

-

1.2.1.3

-

0,0000

1.2.1.4

Psycholog kliniczny:

4,0000

1.2.1.5

pielęgniarstwa
dziedzinie
Pielęgniarka
kursie
kwalifikacyjnym
w
po
psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcje kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa psychiatrycznego równoważnik co najmniej 1 etatu.

0,0000

1.2.1.6

Pracownik socjalny

1 2 1 7

Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu
psychoterapeuty

.

.

.

1.2.2

1 2 2 1
„

„

-

równoważnik co najmniej 30% czasu pracy poradni.

0,0000
14 0000

WYNIKI KONTROLI I INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia
świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie
12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia
oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

0000

16

-

1.2.2.2

Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na
udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12
miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.

0,0000

1.2.2.3

Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.

0,0000

1.2.2.4

Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
tylko na podstawie
kontroli.

0,0000

1.2.2.5

Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o
których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach.

0,0000

-

F

-

Pobieranie nienależnych opiat od świadczeniobiorców za świadczenia będące
przedmiotem umowy.
Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe
kwalifikowanie udzielonych świadczeń tylko na podstawie kontroli.

1226
.

.

.

1.2.2.7

O 0000

0,0000

-

1.2.2.8

Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach.

0,0000

1.2.2.9

Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową.

0,0000

1.2.2.10

Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w
ofercie,

0,0000

1.2.2.11

Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom
określonym w umowie tylko na podstawie kontroli.
-

REALIZACJA WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ

1.2.3

Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie:

1231
-

1.2.4

MONITOROWANIE PROCESU PSYCHOTERAPII

1.2.4.1

Superwizja psychoterapii

1.2.5

POZOSTAŁE WARUNKI

-

w lokalizacji.

5,0000

1 2.5.1

Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w
postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania
co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

3,0000

125 2

Zewnętrzna ocena systemy zarządzania certyfikat 15027 001 systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji.

O 0000

Zewnętrzna ocena
jakością

O 0000

.

-

.

.

1 2
.

3

1.3

DOSTĘPNOŚĆ

1.3.1

DOSTĘPNOŚĆ

-

-

systemy zarządzania

-

certyfikat ISO ooi systemu zarządzania

1.3.1.1

Czas pracy poradni w tygodniu

30000

1.3.1.2

Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno z
oomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osóo
niepełnosprawnych.

2,0000

Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji
świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym
wskazaniem terminu

2,0000

.

„

I 3i.3

„

O 0000

1.4

CIĄGŁOŚĆ

1,4.1

CIĄGŁOŚĆ

1.4.1.1

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru,
którego dotyczy postępowanie.
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W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru,
którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od:

1.41.2

1

1.5

WARUNKI WYMAGANE

1.5.1

WARUNKI WYMAGANE

20000

W okresie związania ofertą oraz przez caly okres realizacji umowy oferent spełnia i
będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego
postępowania oraz w zarządzeniu prezesa narodowego funduszu zdrowia w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów będących przedmiotem
niniejszego postęoowania.

1 1

1.6

INNE

1.6.1

INNE

00000

Współpraca z Agencją świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których
mowa w art. 311c ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych
przedmiotem postępowania dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.
-

1.6.1.1

00000

-

Należy podkreślić, iż konkurs ofert jest trybem konkurencyjnym, do zawarcia uirioy komisja
konkursowa

wybiera oferty w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym. aż do

wyczerpania łącznej wartości zamówienia określonej w ogłoszeniu określonego

08tęo\IItia

konkursowego. Warto również pr7ywołać stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który
w wyroku z ł 6 sLycznia 2013 r. wskazal,

że:

.%ąkt, czy oferta c/ćmego oferenta będzie konkzu”enct pizz

s/ustniku do brnie/z uczestników post ępoit”ania, zależy wy/ucznie

oc/jej treści.

sobzt eleniwit ir:yka / izien”iadoizzej jego rozstrzygnięcia. W

sytuczcji trzeba zgodzić się z

odit”olaii”czym, iż

ucz poclsźait”ie

tc

Konkurs zrni”sze ii/esie

ztytcnyy O świadczeniach, rola Funduszu sproiyadza się

(/0

za

oi”gaiieili

zbiercuzit, o/w”t

z,s/zęwnlcnieou”, ci następnie in”;wgoejoii”cmicz z nimi oc/poiticchziej ceny Ż/Ości św/ad te;;. aby osiaIiac
„zc,jkrn”zi”tniejszi- bi/ans cetn”

ii

ochziesieiziu do przednuotu zanzou”ienhz. .Je./i izczloizziast ezę.%c (IIeł”L”iztĆ)lI

spe/nuz uczekn,yu;e uczrwiki ceiiOlto— i/ościowe /
to wibur o/er! oc/hi”
oceni” nie zusicija

ta się na zcLczc/ac/z

zcMii”czli/ikoit”ane

)„„cznmki

te mieszcza się

konkzirwzcyjnych, ci

ii

przedmiocie

zcu?OiUIęn!u.

o/krn z iIieui”s!arczajaca i/ościc, pitnkińir

c/o zawarcia uinoit””.

Od\%olLljac\ si pismem zdnia 20 września 2018 roku (wplyw do MOW NEZ dniu 21 \r/cnIa
br.) wniósl odolanic od rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.
Od\\oiujący w swym odwolaniu wskazał, że: .JV ramach po%I”y±szego post ępoltcnhia koozi%ja

kuikiu”o%a na posiedzeniu
w 5t li”ś/c”z,k”ach z poieochz

ii

dniu 27 sierpnia 20/S roku podje/a clentję

niespe/nienia ir,”mc,gc,znch it”czrmzków” Okreśh)tllc/,

uur,uzkmt okrcUonych przez Prezesa Funduszu na poclsuni”ie tir!. /46
1IynidzĘcuni

c/0! l”czqcynzi

O

czasu prac)” personelu określonymi

ii

odrzz,cwzu, n/wir SP 707
li”

itt. /

przepisczch /fl”mtcr.

W (IW

pkt 2 1i5!cfll1”. Zgodnie z

zcdcjczizikzz nr 6 pkt I do rozporzc1ckwzht

Ministra Zdrotyic, z dnia 6 listopada 2013 roku w sprrnt”ie śii”iadczeń gw”arantoii”czm”ch z zakres,, opieki
psiehiati”t”c-znej i leczenia uzależnień wanozkien; realizacji świadczeń

pt”ara;z/oii”cnn”ch ii

zakresie

śttizu/cze;zict psychiatryczne amhulcztorypze c//ci dorosłych jest.” lekarz, który i,dzie/t, śu”ic,ck-zeń

ii

ii”i”micu”ze nie i;?;ziejyzyni niż % czasu pracy portu/iii tjgodnioit”o. W treści ojc;iy zlożoz,e jinez
18

skcnżcjeego wskazano, iż iryniog ten jest spebiioin” i będzie spehiżom „irzez ca/v okres oho iipiutiiia
— ofereizi na pylanie c,,zkietoii”e

/.2. 1. I. Lekarz specjalista
iićijiiliik”/

/

II”

nr 1.5. 1. I. udzieli! odpoiiiedzi”TAK”. Rćii”nież

licz

pytaiiie nr

dziedzinie psyehitztiii oferent udzieli! odpotiicdzi: rńiiiioiiciżiiik co

dcliii.

II zi „sikie zastrzeżone i,anuiki realizacji
konkiosoii”ej zosia/v .ype/llione, (I

UiiU)1PY

i uidziahi oferenta

takiż procechni”

II

%i”OhCC lego oferta poii”in;ia zostać pot/dana ocenie jirzi” raz „J r:i”gliięcni

konkln”sIL Nie inoźntż zgodzić się ze snyierdzeiiieni kain/s/i konkiusoicej. i

hi/a lzIekOlilj)/etż!a.

oteila

Oc/poitiaclajac na iteziia;iie komisji do z/ożc”iiui iiyjaśiiień oferent c/oprec%toiia/ iż:
—

itciziehię itr

ot /ziiicrciet/hi

sitni /cikiic:ni — iyĘochnoi;l” lelui/ar czasu lekarza specjci/isn”psichicitri liriuni 40 o€/zni

„/ićnnzoiu)granz

J)IcWI

iiiie/seii

II

ramach

oraz ii

harnzuiiog;cunu piaci” poiachii zac/eklarmiani

Oc/pO ii”iec/ż lit!

II

c/ouio1rlchJ —

iiFii

ii

h,ićbIM

zalaczeniz, jirzes/atio

porać/iii oraz os)i”uickzono.

hcni?i()iiogltiiii

iż

ten ii/e

25 lirześizia 20! 7 r

/„/ niodijikoiicini” od dnia
—

.rów,,owc;±,,ik co ha/n bil ICJ jecbwt”c; cl alit

ankiecie ojei”toiyej odpoiyied

ii

pr/tuzie cinkieioiie in 15 1. I. odziiierciecl/ci sito; /cikiyczizi — czcn plac) lekaizci

%pecjcihsn pychiaoy it”yizosi 40 godz. ngoc/niou”o (harmonogriun

htiiżiioiio,t”ić mi

ii niie/cu oraz

(bubli ich), co c/cł/e % czasz, pracy porać/iii i 1tĘodniowO.
)fere;u

—

SPZQZ Ahr/eizicach po terminie skladtnzia ofert

nie clochmiicm/ tboiiego persrnwhi chi

/„mtiauotituie/ o/cdi”. jak rciii”izież nie c/okoiziii”aI niodr/ikacji czasu pian
/)(l/”(lć/lIb.

Zcozz,cai;e niespe/nieizie u”arzmnkciii niezhęchndz c/o realizacji .iiick/czei,

Zchoiiici Psychicznego ii
111cl/a miejsca —

zosia/o

peflolie/i/

zakresie urm/ar,, zatrudnienia peisoiidn lekarskiego

czas pracy lekarza psychiatry

szczególoii”o

i

jednoznacznie

u” poradni niezunwune iii”;zosi

ltTjasnione li

toku

procedzmn”

40

zakies ie Porachit

li

ii

/ hciriuuniogrciinim

„„zeczyilistoci ii/t

goc/zni ti;toclnioiro, co

„k/cubndi itr a.nk”,)

(pistito

proic. tu/c/cego z dnia 19 lipca 2018 r)
II zakresie hrakciu don-czacich przed%ttnl-ioiiego

ii

o/Ł”rcie hannonogranni ii/zyt chunuoiiic/,

lekarza pMchitltir in/or,i,u,/enn. iż harmonogram ten ii/e hi! znnenicuii”

)/ereinci, lecz

iiyizikit ekypoitii

iitij1n”ćiitt/opot/ohiiiej li

t/cole lek. „liuzi Rzmikoii”skiej — Kęsek

—

z

ltatp/zlil).ci zostcdr izcistępine
tj. 3

l/pcim 2018 r

oho tin,zkn

ca/rui

li) ztiillicI”zeilJćni

—

nie uczrtc,b się c/o

itp/yu”enz O/cienki. ncflonuas polesia/e ii

inyciśino;ie w toku sklac/cu,rch

spehnti/ warzuzek

spebnainci go ii

/

li i//J

pro/i/u potencja/ii c/u prog;cmzzm Q/ertoiianie

pr.zyc”zin lici/li nie zncm ech

)ko/ic”zno.(ć 1cm pozostaua/a poza zasięgiem

li/c

doi yczacy

tir/ciśnień. O/ćrent ii c/irin

czasu prcmc”y personelu,

okresie ohoit”itjzyittuua imiiioit”i”,

jak

ł/l//kat/i.

iiinikit

lew)

z/ożenki o/er/r.

jak rńiiiiież bil

sliicic/Ofli

rO)I”liWż cIi”sfloiiowci/ i ih5j)Oliii/t”

odpoii”iecbihi;i kit tenut niOż/iiościaiibi. Wobec polt”eższegc) it”s:rstkie zc,sfl”zeżoiie iicirimnki reci/izcicji
umknie i Hdz/ci/ii o/tren/ci u” toku procedury konkzmryou ej uznać iiale±y za .%pehrioiie,

ci

wobec

tego o/wici

jnn%iniicl zostać poc/c/cnia ocenie, Rozstrzygnięcie komisji konkzmrsouej ncn”ulszcl s/uszne interes praitmn”
O/ć,”enia, poineu”aż pozhczitia możliwości kontynuacji świadczeń rejiuzdoiscuntlu p/zez NEZ oraz
pro iictcbzi c/o ograniczenia ckjglości śiiiac/czeń, co nie pozostaje bez lip/lIlii lici sIc/lb zc/roitot,ii
pcicjentńu koi: ystajac ich z Porw/in Zc/rowic, Psychicznego SP ZOZ

ir

Mrśleizicac/z. Wobec” polylższego
IY

unie kii/e izinie/.zego ochtoknzu, jest
(

o/wir

cich”itct”iiiii

siiiack”ze,;iodmrcóu”

/)Odlil)y/ci,
ii

i±

ii

pc/iii uzasadnione i konieczne. Konik/ci un/ci/ac ciec izje

o/clić!

zakresie czasu

II/C wfliiercbci

spelniwzici u”cuz,ukzi

pracy udzielania Śiiiack”zw

przez

mi

%IV/UĆUL1ĆU?L”t()

lekarza

ii

iiynik,rze

nie

nunejszynz niż % czasu pracy poradni tygodniowo
Odpowiadając na w/w zarzuty Organ wskazuje, że:
Od\%ollljacy nie zgiaszal żadnych uwag lub blędów do Malopokkiego 0W NEZ w Knlko\% ie
odnośnie dzialania proramti Ofertowanie podczas tw orrenia oferty. ponadto jest proljonlIn\ 11

LIc/c-dIukiem rynku usług medycznych. a z racji przystąpienia do konkursu zobo% ia/ain b\ I
pr/\goIo\\ać olerte z nalcżytą starannością. Komisja przypomina. że spelnienie przez ()krenta

wartInkó\ ymaganycli musi znaleźć wyraz w zlożonej ofercie (formularzu ofertowym)

nie może

podleuać zmianom na późniejszym etapie konkursu ofert. Po upływie terminu skladania ofer. oferent
jest

związany

ofertą

do czasu rozstrzygnięcia postępowania. nie jest także możliwe dodanie nowego

personelu (10 oferty czy modyfikacja

czasu

pracy

tego

personelu

lub

harmonogramu

już

terminie

po

składania ulen.
Organ in fomitije. że podstawowym celem komisji konkursowej jest prowadzenie posIcI)o\ ania
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. aby w możliwie Iiajpelnicj%z\

Itl

zakresie zabezpieczyć świadczenia dla jak najszerszego grona świadczeniobiorców. Wbrew zarzutom
Odwoltijącego wyhór 3 oferentów zgodnie z ogloszeniem gwarantuje to dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej określonych w konkursie w sposób w pełni zabezpiecząjący świadczenia na terenie ohjętyiii

postępowaniem
( )rgan zaznaeza. że w przedmiotowym postępowaniu wszystkie oferty zostak

poddane

szczeiólowej analizie a postepowanie komisji konkursowej było prawidlo\4e. W ninicjszct

prawic

śu iadczenioda\%ca zlożyl konkretną ofertę. kwra podlegala ocenie komisji konkursowej. Oferta
zan erala dane, na podstawie których miala zostać oceniona przez komisję konkursowa. W

\\

ii

ku

przeprowadzonej oceny oferta skarżącego została odrzucona jako niespelniająca wymagań okrcśloincl1
w rozporzcjdzenizi Ministra Zdrowia z c/n kr 6 listopada 2013 r. w sprmiie śi:”ku/czeii git”arwzunićmrch
z

zak,”es,, opiekipsychiain”cznej

Ponadto, zgodnie z

i leczenia nzależizień „Dz. U.2013. /386 ze rur.).
w” rw. z

9 Za,”zadzenia Nr 187201 7/DSQZ Prezesa Narod)ll”etĘo

F,,nchiszuć lIro nic, z c/n/a /1 marc”cr 2017 r. n sprawie %larw,kóly post ępoiiania c/ol yczcjcego zc,lI,ercnh/a
zic/zie/cmw .ii”k,dczeń opieki zdrowotnej (ze
zlożen ia oferty spelniającej

nn.) Oferent obowiązany jest do pri uokl\\ ania

aronki za\ ierania umów, zgodnie z przepisami niniejszego „arniilzenia

oraz obo\% iązany jest spelniać wymagania określone m.in. w ogloszeniu
wsk”tzuje

O postępO\%ailILi.

co też przypominala komisja konkursowa, że spelnienie przez Oferenta \\arunko\

wymauaiiych musi znaleźć wyraz w złożonej ofercie (Formularzu ofertowym) i nie
zmianom

iioże

podlegać

na późniejszym etapie konkursu ofert. Nie jest także możliwe dodanie nowego personelti do

oferty civ modyfikacja czasu pracy tego personelu lub harmonogramu poradni już
olcrt.

Organ

po terminie

skladania

Organ wskazuje, że zgodnie z

wymogami

dotyczącymi czasu pracy personelu określonynii u

itr 6 pkt I c/o ro:por:qd:enia Mhzistra Zdroii”ia

c/ii/ci

6 listopada 2013 r.

II”

li”icu/c:w} gii”urcmtoii”anych : zakres;, opieki psyel;icuryc:nej / leczenia zcciIeżizie;) (DZ. (L 2013. /386 ze
:;ii. L znanego

dalej ..Rozporzqdzeniem” warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie

śu iaclc,eI]ia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych jest: lekarz, który udziela śn iadc,eń n

marze

3/4

nie mniejszym niż

zgodnie z

czasu pracy poradni tygodniowo. Natomiast

:a/ac:nikct nr 1 lube/a itr 2 Ro:por:ac/:en/a Ministra Zch”oii”ia : dn/ci 5 siar/niw 20/6
s:cteg6/oi.”ic/i

krt;c”,”/i”

It”i”bO,”u O/ci”!

.iiicii /L”ZL”II opieki zth”r)liOtiiCj (Dz. U
ICU/ezilic???

L

—

L

!ŚL”

II” p054”pO IlU III!

2016

1”., /)O..

44

zapiscni

u” ./n”ciu”ie

„„.

spiauic .c1H”iCI”tiIiŻci 111110 W o

13 2 ze zm.), ()/)iekci pflyl?iciti”ICIIĆI

idzie/cune
I

leczenie

4l”V/”OIiići pkt Ul Doswp,ioć”. oceniany warunek l.p.5 pytanie ankietowe nr I .3. I.
—

„Zct% piaLi” ponu/nz IV

pytanie ankietowe

-

tigochiiu poii”i”±e/ 48 gm/z/n. komisja konkursowa n skazala. że Odn ol Lipie) na
—

nr 1.5. 1. 1. w

części VIII formularza ofenon ego

—

Ankiety: Ił” okresie

zli”tcccozIci

oni: pr:e: cali” okres rect/cacy znnoui” o/etat;! spelnni I będzie .ype/nut/ ;ii”nicitciiiici okrnbnze
i”o:/N)rzttr/:enhzi „nnzz.!rci zd”ou”ic;

Ii”

sprcnt”ie Śii”iac/c”:eń glI”cInurull”cz;zl”c”h

/n”:ec/nzirneni niniejszego post ępoii”cuzia om:

ii

l/;rc /4./e ok,”es/enui ii”cn”zinkó;i” :cn;”iertinic, /
prl Iypoii”culici udzieli I odpowiedzi”... TA K

„„.

ii

:ciki”ewe

bc”ckic”t”;;z

Zcirzc;c/:eizizi l”i”e:ici „Vciroc/oii”co L z,,rcL,zzi Zh”oii”ici
realizacji

zi,mit”

ii

li

hęc/oci”c”h pttedni/oieni ii/ii/eJiześjo

Organ wskazuje, że p\ tanie nr I .5. I I dot\ c/) obon ia,kti
.

.

pelii anta przez oterentów warunków wymaganych wskazanych w Ro:poccjc/:enizi. Każdy oWreni by I
zobon ązan\ do udzielenia odpon iedzi ..TAK” na wskazane p tanie. by ego oterta podlegala dalzej
ocenie komisji konkursowej. Odwolujący również na pytanie nr 1.2. I. I. teka;”: specjalista
pst”c”hhur// ohrent udzielił odpowiedzi: róit,,oii”a±nik co „ta/ninie, /

e/cz/li.

i

clzieckuzie

W toku prowadzonego

postępon ania konkursowego, komisja wskazała, że analiza części szczególowej otn”t
peli ienia

44”

nie potu iei”d,ila

arutikti u”maganego dotyczącego czasu pracy udzielari ia świadczeń przez lekarza

tu arze nie mn icjsl\ m niż 3/4 czasu prac) poradni h”godniowo. Przedttu nin u olercie czas prac)

lek. A. R.-K. \%\Ilosil 35 hOG min. co przy wskazanym harmonogramie poradni wnoszącm sO li 55
min powoduje niespelnianie powyższego wymogu. Komisja point”ormowala Odwolu ącego. że Lidzielil
odpowiedzi na pytanie nr I .2. 1

.

1. Lekarz spec/a//sic,

I etc uzi i nr I .3. I I („zus pracy poi”ac/ni
.

do

.

ii

(ygoc/ti/u

44” c/zlec/z/nie /n”c/z/c itr/i
—

i”oii”;,oii”ażpi;k cc) na/iwziej

polIlże, 48 godzit;. jed mik analiza w od ii esie ni u

1.5.1.1. oraz 1.2.1.1. i 1.3.1.1. pozostawała w rozbieżności. u związku

/

czym komisja

konkursowa pismem z dnia 13 lipca 201 S roku zwróciła się o złożenie stosownego wyjaśnienia.
)dwoltmjqcy w odpowiedzi pismem z dnia 16 lipca 20] X roku pointorinnu a I. że
lpeCjcl/is/t” psychicury

40 godzin iygoc/nioii”o (hcwnzo,wg,”cun pruci”

zus pruci

4;” uhie/scit ort?: hcn”monogi”cnn lICI?

c/o,noiii:c”h), co t/ci/e % czasu prac)” porać/ni tygoc/;zioii”o. Hannotwgrtun pracy personelu lekarskie o

4;”

Po,”ac/izi llroii”ia Psychicznego jest stcily od 25 u”rześnia 2017 roku (spe/izienie poc/sic?lt”oli”ego ii”ćii”titikit
czciszą pnict” lekarza w stosunku c/o czcisz, pruci” porać/nO

„„.

Należy podkreślić. że olrta bezsprzecznie

musi potwierdzać spelnianie warunku wymaganego, co do czasu pracy” lekarza, który udziela świadczeń
w

W

Viii ar/e nie niniejszym niż 3/4 czasu pracy poradni tygodniowo, a rzeczywisty czasu pracy ww.
21

personelu wykazany

yi

ofercie wynosi 35:00 li

—

co przy wskazanym harmonogramie poradni

X\IIos7ącyIfl 50:55 h nic spełniło powyższego wymogu. Ponadto. wskazać należy, że Od\oIujac\ Xv
formularzt ofertowym nie wykazał wskazanych w wyjaśnieniach 5:00 li czasu pracy lek. A. R-K.
W związku z powyższym oferta nie spełniła wymagań określonych w rozpottc/(kenizt Ministra
Zbyiiui z

dizu;

6

listojx;clct 20/3

psiyhiatny:nej i leczenia uzależnień

r.

sprawie śu”iaclczeń git”arantoii”anyc/, z

U

akrew opieki

(Dz. U z 20/3 r. poz. 1386 ze zm.), dlatego komisja konkursowa

na podstawie art. 1 4Y ust. I pkt. 7 Ustcnty z c/nic; 27 sierpnia 2004 rok;, o .ii”iadczc,zia/, O/fleki
:cbowotne/ /nunzso;i”cn,yc/; ze śrcdkóu pzth/wznrc/; (Li.: Dz. U.
zlllLlszona

z

20/8

r.,

poz. /5/0 : j;o:;;.

zm.).

była odrzucić ofertę.

Do komisji konkursowej dnia II września 2018 roku wplynql protest OdoIujac

o z dnia 6

września 201$ roku na powyższą czynność komisji konkursowej. Odwołujący wskazał m.in. że

.„

(...) ii

zakresie braków Unit czacyc/; przec/sIau”ionego u” ofercie hcwmonogranzu wizyt don,oiitch lekarza
p”ochiotsi i;J/orIJI;ijemi,
(Jajprt(litiO/HfliOh/IW/ i:

iż

harmonogran; ten lwi mieniaizy I nie bilo

kri”;e,ióii”

do aplikacji

(...)„„. Komisja konkursowa przypomn inki.

S Rozporzadzenia Ministra Zdroii”ia z dnia 5 sierpnia 20/6

wyboru

ofert ii postępowaniu

zchotronwj (Dz. U.

z

lecz

wyniku eksport;; pro/i/zw potencja/u progrwnu O/erloticuue dozie lek.. 1. R. — K. z

przyczyn i;c;ii; nieznanie/z nie uczy/cz/y się

zgodnie z

Jr) zanuerzw;ie O/Wen/tĄ

2016

r.,

u”

że

;; ii sprawie .cczegó/ottych

sprmyie zawierania wiżów o wizie/anie świadczeń opieki

poz. /372 ze zm.) Oferent, który deklaruje spełnianie warunku

podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać

yy

okresie związania ofenn oraz przez eal\ okres

realizacji uiiioXy. chha że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej oraz Oferent. który zadcklaroiyal
spelnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkoo ponad
warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach dotyczącego danego rodzaju śyy iadczeń
g\X arantoyyan\

Po

ch. Prolest został uznany jako bezzasadny.

przeprowadzonej

analizie

dokumentacji

postępowania

konkursowego

nr

06-18-

(HH)84()/PSYP)4/l/04.1700.00l.02/Ol, Organ informuje, że podziela stanowisko komisji konkursowej.
Bezsprzecznym jest, że oferta Odwołującego nie potwierdzala spelniania ww. warunku wymaganego.
co do czasu pracy lekarza, który udziela świadczeń w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu pracy
poradni tygodniowo. Ortan podkreśla, że spełnienie przez Oferenta warunków wymagan\ ch musi
znaleźć yyraz w zlożonej ofercie (formularzu ofertowym) i nie może podleiiać zmianom na
pżnieiszym etapie konkursu ofert. Uznanie przez komisje konkursowa czasu pracy personelu, który w
ofercie nie został wykazany stanowiloby nieuprawnioną modyfkację oferty Odwolująccgo. polcającq
na zmianie harmonogramu y ofercie już zlożonej. a tym samym przyjęcie do oceny harmonogramu.
którego Odwołujący

ofercie faktycznie nie wykazał. Organ zaznacza. że każdy oferent hiorae\ udział

postępowaniu konkursowym jest zobowiązany do wykazania spełniania warunkóyy wymaganych
złożonej oIrcie. Organ zaznacza również, że przyjęcie oferty Odwolującego
pracy lekarza, który ma udzielać świadczeń

y

XV

części dotyczącej czasu

wymiarze nie nin iej szym niż 3/4 czasu pracy poradni

tygodniowo, podczas. gdy rzeczywisty czasu pracy ww. personclu wykazany

y

ofercie wynosi 35:00 li
11

(przy harmonogramie poradni wynoszącym 50:55 li) stanowiłoby naruszenie zasady równego
traktowania oferentów, ponieważ pozostali oferenci biorący udzial w postępo%%aiiiu wykazali w
łormularzach ofertowych wymagany harmonogram pracy wskazanego personelu. Ocenie komisji
konkursowej

moq podlegać jedynie dane i zasoby wykazane w ofercie, która jest wiążąca zarówno dla

komisji. jak i dla ołerenta.
Organ podkreśla. że Odwołujący już w dniu zlożenia oferty. a następnie przez caly okres
obow ia7 wania

umowy

musi

spelniać

warunki

przedmiotem danego postępowania. Ponadto, zgodnie z Ę 5

!„e:c\u Nt:ro€hni”ego FzuuIl,N:i, Zdrowiu

dniu 14

IH(WCU

t/on”c:ueeto :wiiennhjćz wnów o nd:je/unie si;”uulce,, opieki

hędąc\ cli

9 Zcu:c,±ei,hi Ni” M 20/

ii rit”.

201 7

zdrowotnych

świadczeń

udzielania

t”. w

Spflhii”i”

%i”ĆII”iIHkó\i”

zcIro)t”onlL”j (re rui,

olo iazany jest do przygotowania i złożenia oferty spelniającej warunki

DSQZ

Jfl)fyflOi”ć

lilio

L każdy Oferent

zawieranIa tiiiióu

.

zgodnie

7

przepisani i niniejszeo zarządzenia oraz obowiazany jest spelniać wymagania określone m.in.
[iOWa IiI Li.

02 Os/eli LI

Organ wskazuje, iż

poslcpow anie

konkursowe

dniu

w

28

września 201$ roku zosialo ogloszone

06— 184)00947/PSY/041 l/04. I 7( )0.(R ) 1 .02/O I

lir

w

uztlpelniajace

rodzaj i:

opieka

s cliiairyczna I leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia ps% chiatryczne ambtllatonjne dla
dorosłych na obszarze: 1209014

—

Dohezyee, 1209015

-

Dobczyce, 1209034

-

209035

Myślenice.

M\Uenice, 1209052- Raciechowiee, 1209062- Siepraw. 1209074- Sulkowice.

209075

-

-

SLilkowiee.

na okres: od dnia I listopada 2018 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, które ma na celu uzupelnienic
zabezpieczenia udzielania świadczeń. Odwolujaey zlożyl nową ol”ertę

w pow

ższym posiępow aniu.

Reasul1ując, Organ przypomina. że do skutecznego wniesienia odwołania od ro/strz\giliccia

lic w starcia samo isuiienie interesu praw nego. lecz jest także konieczne w\stąpienie uszczerbkLl

w

t\ iii interesie na skutek nieprawidłowości przebiegu postępowaniu. Uszczerbek

w interesie prawny iii

Ilezestlllka postepowania będzie występował wtedy, gd naruszenie przez podmiot prowadzac to
potępow anie

określolwch

św uLic/cn IiMiaw ca)

został

zasad

postępowania

pozbawiony

spow odowalo.

możl iw ości

zawarcia

że

tlc/csLnik
tiniowy

w iadczeniodaw cy należy oceniać przez PD zmat konkretnego postcpowania
tllio\

postępowania

Interes

nio?l iw oc i

praw

iy

zaw arcia

przez określonego świadczeniodawcę (wystąpienia uszczerbku jego inieresLl p”a I1e ).
Dyrektor

Małopolskiego

Oddzialu

Wojewódzkiego

Narodow ego

FLIIIdLIS/LI

Zdrow in

w Krakowie. odniósl się powyżej do wszystkich elementów kwestionowanych przez Odwoluiącego.
Dyrektor Malopolskiego Oddzialu Wojewódzkiego NFZ zbadaj wszystkie okoliczności istotne dla
prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia oraz dokonał oceny dowodów. z ti\wględliienieni wszystkich
tw ierdz”.en

i zarzutów Odwołującego się. Organ ustalił w sposób jednoznaczny, że nie doszlo

do naruszenia przepisów prawa w tym zakresie obowiązujących, w tym w szczegolnosci zasady
rów nego tl”aktowalua Oferentów biorących udzial w
naklada

postępowaniu. Przepis art.

nadto na Fundusz obowiązek, by wszelkie wymagania, wyjaśmenia.

34 ust. 2 Uh,tir
in Ibrmacje

oraz

23

dokUmenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej udostepniane hyh” xszystkim świadczeniodawcom na takich samych zasadach.
Wsz\scy świadczeniodawcy byli jednakowo informowani O jego zasadach na zasadzie rónnego

irakto\\ania. a interes prawny skarżacego nie zestal w t”m zakresie w żaden sposób naruszony,

Wszystko in siuży nadrzędnemu celowi, którym jest postępowanie jawne, równe oraz transparentne.
prowadzące do wyboru ofert, które zapewniają ciąglość udzielania świadczeń opieki zdrowowej. ich

kompleksowość. n także najlepsza dostypność. jak też przedstawiają najkorzystniejsz\ bilain cetn
odniesicn LI

do

przedniiotu

zamówienia,

zagwarantowaniem

uczciwej

konkurencji

w

pomiędz\

Oferentami.
Małopolski Oddzial Wojewódzki NFZ jako jednostka sektora finansów publicznych musi
uwzględniać podczas zawierania umów rachunek ekonomiczny. Ponadto, na podstawie Ustawy. rola
Funduszu sprow adza się do zbierania ofert usługodawców. a następnie wynegocjow lilia Z lilii”
odpowiedniej ceiiy i ilości świadczeń, aby osiągnąć najkorzystniejszy bilans ceny
odniesieniu
do przedmiotu zamówienia Jeśli natomiast część oferentów spelnia oczekiwane warunki ceiiow O
ilościowe i warunki te mieszczą się w przedmiocie zamówienia to wybór ofert odbywa się na zasadach
konkurencyjnych. Oferty z niewystarczającą ilością punktów oceny nie

zostają

zakwalifikowane

do zawarcia umowy. Działanie takie pozwala nn zakupienie jak największej ilości świadczeń

o określonej jakości. które zapewniają zamierzoną dostępność do leczenia osobom uhezpiecion\ ni.
Prowadzi 10 zatem do zreajizowania zadań Funduszti, okreśionych w ustawie.
Powyższe stanowi o tym, że komisja konkursowa nie naruszyla zasad prowadzenia
p05tęp0\tiUa W

spraw ie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowoinej. Ocena ta skutkuje

uztian cm. że nie doszło do naruszenia interesu prawnego Odwołującego i nic ma podstaw do

un zulędn ien ia odwolan ia
Mając na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.
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litu hi

Stroni”
.Idaou Siezen Sanwd:iehjy Publiczno Zakład Opieki Zdrmtonwj w tik-ślenieach ni Szpitalna 2 32—400 \t”ś/eiuee

stroiła składająca odwołanie,
—

Kataci „na l/ruteńska,

kirze, ta A farne

itL

Sin, i/słana Pardi ciAo 5/3.4 32—100 . l Iwśie nice

sit „t unici

„bra, tri tli?

zawarcia ijnrnil”.
—

Situ izisia

i

Zdj-a „oz nej
—

Krat/k
I

Szpital Spec/cit/sn cizi im. dr. Jon/a Ba hińsku ego Sanu oj/z/el, vi PIŁ lik ci tu flik ku / 0, nt-kr

Krakot ile

ni

tir. „Jó:e/a Bab tj s4 tego 29 30—393 kraków

kand S:inzrtnurk S1”H”.LILAIL”D Sp

—

stroi rui Ir „braj luz

oo. Ii dn/rui ri 31 7j, 32—112 I”tś,nowru

—

do rusi”

O „cia Ii,!, in

tirom, ni

1

buzin, r/u :azn to—r Jr;

uuiflOO”I”

2.

Organ (za

Prnw;enie:
Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z „łizia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnejJinanson”am”ch ze środków
publicznie/t (tJ: Dz. U. :20/8,-., poz. 1510 ze wij od ninkjs ze] dect”zp,ir;i”.ylugnje wniosek o /mnon”ne rozpatrzenie .iprawr.
II ijwiek a ponowne rozpatrzenie sprani” skhidi się do Di-rekwra ;llcdopoł. kiego Oddziału II ojewódzkiego „Varodowci,,”o
Jn,,daszu Zdrowia, id. Ciemna 6, 3! 056 Krakóji” w terminie 7 (liii od (lilia otrrinania mniejszej decyrjt,_Od deci”zji
Direk toru I lalopot A lego Oddziob, Ii ojewodzkwgo NarOdOii”L”Ę”O h,nd,,szi, Zdrowia ii”i”danej ni: skutek po,zonn,eĘ”o
rozpatrzenia i/Wit ni przy tlnqiii”ać będzie środek za 4k artenia do sądu iuhninistraczjn ego.
4”odnie Z Ofl. 52 J u)im,i” z ibilo 3/) .yierpnia 2002 r. Prawo a po.itępan”aniit przed .iqdami cubninhtrucijni”mi (tj. Dz. L.
2018 r., poz. 1302.) jeżeli stronie pr;i”sluguje prawo cło zis”róceitia .iię do organu, który n:i”dal decr;,ę Z wmoskien, o
ponon-ne rozpatrzenie .iprai „i”,sirona może wnieść skargę do sądu administracyjnego na tę decyzję bez ikor;i”staaia z legii
prana. Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału J „ojewódzkkgo Fundusz,,
H terminie tr;t”dziestu dni od dnia doręczenia skarż r/ceni,: decyzji. Wpis od skargi wynosi 2(10 zł.
Strojni „iii, prano ubiegania się ° pr;yznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 in. ustany Prawo o postępowaniu jurzed
.wphm,i administracyjnymi. Strona może w trakcie biegi, terminu do złożenia wnioski: o panowite rozpatrzenie yprai”i” zrzec
się prawa do z/ożenki wniosku a poizowne razpntneiiie sprani” nohec organu admniun.iżracji publicznej. krór,” nida? decrzję.
Z tlnie,,, doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do l.,ziesieilia wniosku
O ponowne rozpatrzenie sprawi” przez ostuttnh; ze stroiz post ępwi”anm. den”zja staje się ostateczna i praii”c)nroena. 1.-tri.
127,,,
I i 2 ustaw,” z dnia /4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tJ. Dz. L. z 20! 7 r., poz.
/25 7) stotisje się odpowiednio do w,rk,skóii” o ponowne rozpatrzenie sprawi”, ° 4tón”cb mon-a n” art. /54 nit. 4 ulgowy
Ł/ulw 27 sierpnia 20114 r. o świadczeniach opieki zdniwutnejJinanson”anych ze środków pubUczn,ych).
—

I

