
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Pomorski OddzialWojew6dzki w Gdansku N~Z 

znak: WO-ZRP/ Zl Z-0 Gdansk, dnia )""Iipca 2012 r. 

Szpital Speejalistyezny w Prabutaeh 

UI. Kuracyjna 30 

82-550 Prabuty 

DECYZJA nr) 1-/2012 

z dnia 5 Iipea 2012 r. 

Dyrektora Pomorskiego Oddziatu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

OZiatajqc na podstawie art. 154 ust. 3 w zw. z art. 107 ust. 5 pkt 8 oraz art. 149 ust. 1 pkt 

2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

srodkow publicznych (tekst jednolity Oz. U. Nr 164 z 2008r.; poz. 1027 ze zm.) - zwanej dalej 

"ustawq" po rozpatrzeniu odwotania zto:zonego przez: 

Szpital Speejalistyezny w Prabutaeh, ul. Kuraeyjna 30, 82-550 Prabuty 

od rozstrzygni~cia post~powania nr 11-12-000342/LSZ/03/5/1 

w rodzaju: leczenie szpitalne 

w zakresie: programy zdrowotne (lekowe): program lekowy - leczenie niedrobnokomorkowego 

raka ptuca oraz leki w programie lekowym -Ieczenie niedrobnokomorkowego raka ptuca, 

Oyrektor Pomorskiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

1. Oddala odwotanie. 

2. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci. 
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Uzasadnienie 

W dniu 29.05.2012 r. Dyrektor Pomorskiego Oddziatu Wojew6dzkiego NFZ ogtosit post~powanie 

w trybie konkursu ofert poprzedzajqce zawarcie um6w 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej 

w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (Iekowe) dla obszaru: 

wojew6dztwo pomorskie. 

W ramach ogtoszonego post~powania zaplanowano zakup swiadczen w ramach programu 

leczenia raka niedrobnokom6rkowego ptuca - 1820 pkt po cenie 51/51 zt co stanowi wartosc 

93748,20 zt oraz 1100000 pkt po 1 zt, co stanowi 1100000,00 zt. lqczna wartosc post~powania 

1193 748,20 zt 

Na w/w post~powanie wptyn~to 5 ofert, kt6re Komisja Konkursowa ocenHa wedtug jednolitych 

kryteri6w oceny okreslonych przepisami prawa, w szczeg61nosci zgodnie z Zarzqdzeniem nr 

46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 wrzesnia 2011 L W sprawie okreslenia kryteri6w oceny 

ofert w post~powaniu w sprawie zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej 

z p6zn. zm. oraz Zarzqdzeniem Nr 27/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie 

okreslenia warunk6w zawierania i realizacji um6w w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 

programy zdrowotne (Iekowe), Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wykazu refundowanych lek6w, srodk6w spoiywczych specjalnego przeznaczenia 

iywieniowego oraz wyrob6w medycznych na dzien 1 maja 2012 L, Rozporzqdzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie kod6w identyfikacyjnych oraz szczeg6towego sposobu 

ich nadawania. 

Wartosc ztoionych ofert znacznie przekroczyta wartosc ogtoszonego post~powania. 

Szpital Specjalistyczny w Prabutach ztoiyt ofert~ na 3476 pkt po cenie 51,51 zt, co stanowi 

wartosc 179 048,76 zt oraz 1 014 686 pkt po 1 zt, co stanowi 1 014 686,00 zt. 

lqczna wartosc oferty 1193 734,76 zt 

W toku post~powania oferta Szpitala w Prabutach zostata odrzucona z powodu niespetniania 

zar6wno wymaganych warunk6w okreslonych w przepisach prawa i warunk6w okreslonych 

przez Prezesa NFZ jak tei nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie jak tei nie 

uzupetnienie wymaganych danych w wyznaczonym terminie. 0 odrzuceniu oferty oferent zostat 



powiadomiony w dniu 20.06.2012 r. Na czynnose Komisji polegajqcq na odrzuceniu oferty 

oferent nie ztoiyt protestu. 

Rozstrzygni~cie konkursu ofert nastqpito w dniu 22 czerwca 2012 r. Swiadczenia w tym zakresie 

zostaty zabezpieczone. 

W terminie wynikajqcym z art. 154 ust.1 ustawy wptyn~to do NFZ POW odwotanie od 

rozstrzygni~cia post~powania nr 11-12-000342/LSZ/03/5/1. 

Zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu post~powania administracyjnego oferent zostat poinformowany 0 

tym, ie posiada prawo do czynnego udziatu na kaidym etapie post~powania, a przed wydaniem 

decyzji przez Dyrektora Oddziatu w przedmiotowej sprawie, istnieje moiliwose wypowiedzenia 

si~ co do zebranych w Oddziale dowod6w i materiat6w oraz zgtoszonych iqdan. 

Odwotanie ztoione przez oferenta nie zastuguje na uwzgl~dnienie. 

Zgodnie z treSciq art. 152 ust. 1 ustawy, swiadczeniodawcom, kt6rych interes prawny doznat 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania post~powania w sprawie 

zawarcia umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, przystugujq srodki odwotawcze ( ... ). 

Jednym z nich, jest zgodnie z art. 154 ust. 1, odwotanie wnoszone do dyrektora oddziatu 

wojew6dzkiego Funduszu a dotyczqce rozstrzygni~cia post~powania. W odwotaniu wniesionym 

przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach, brak jest zarzut6w dotyczqcych rozstrzygni~cia 

post~powania. Ponadto odwotujqcy nie wykazat, w jaki spos6b naruszony zostat w tym 

post~powaniu jego interes prawny. Podkreslic naleiy, ii oferta swiadczeniodawcy nie spetniata 

warunk6w okreslonych w Zarzqdzeniu 27/2012/DGL Prezesa Funduszu. Zgodnie z tresciq art. 134 

ustawy Fundusz jest zobowiqzany zapewnic r6wne traktowanie wszystkich swiadczeniodawc6w 

ubiegajqcych si~ 0 zawarcie umowy 0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej i prowadzic 

post~powanie w spos6b gwarantujqcy zachowanie uczciwej konkurencji. Oferent do ztoionej 

oferty zatqczyt oswiadczenie z dnia 12.06.2012 r., ie zapoznat si~ z warunkami post~powania 

oraz warunkami zawierania um6w i nie zgtasza do nich zastrzeien oraz ie przyjmuje je do 

wykonania. 

Ustosunkowujqc si~ zatem do zarzut6w naleiy podniese co nast~puje: 

Oferta nie mogta bye zakwalifikowana do cz~sci niejawnej konkursu ze wzgl~du na niespetnienie 

warunk6w okreslonych przez Prezesa Funduszu. 

Oferent ztoiyt ofert~ na oddziat pulmonologii. Tymczasem w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia 

w sprawie swiadczen gwarantowanych w zakresie program6w zdrowotnych i wydanym na jego 



podstawie Zarzqdzeniu Prezesa NFZ nr 27/2012/DGl z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie okreslenia 

warunkew zawierania i realizacji umew w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy 

zdrowotne (lekoweL warunkiem koniecznym jest posiadanie m.in. komerki organizacyjnej pn. 

oddziat choreb ptuc. Oferent 14 czerwca 2012 r. zostat wezwany do uzupetnienia braku 

najpezniej do dnia 18.06.2012 r. poprzez wykazanie czy ztoiyt wniosek 0 rejestracj~ komerki 

organizacyjnej - oddziat choreb ptuc, wymaganej przy kontraktowaniu udzielania swiadczen 

w rodzaju leczenie szpitalne - niedrobnokomerkowego raka ptuca obok lub w miejsce oddziat 

pulmonologicznego. 

W odpowiedzi na wezwanie do usuni~cia brakew formalnych oferent w godzinach porannych, 

w dniu 18 czerwca b.r. ztoiyt oswiadczenie, ie ztoiono wniosek 0 zmian~ nazwy kodu 

resortowego 4272 - oddziat pulmonologiczny na oddziat choreb ptuc. Weryfikacja tego 

oswiadczenia wykazata, ii wniosek ten zostat przestany faksem do Pomorskiego Urz~du 

Wojewedzkiego, tego samego dnia dopiero 0 godzinie 15:22 i po godzinie 16:00 przedstawiony 

zostat komisji konkursowej. 

Dla komisji konkursowej oznaczato to, ie odpowiedz w ankiecie na pytanie: 

1.8.3.1 ezy swiadczenia udzielane Sq na oddziale onkologii klinicznej lub oddziale onkologicznym 

z poradniq onkologicznq lub oddziale onkologicznym z poradniq chemioterapii z mOiliwosciq 

statego monitorowania skutecznosci stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia dziatan 

niepoiqdanych - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu lub na oddziale choreb ptuc lub 

oddziale choreb ptuc z poradniq onkologicznq z moiliwosciq statego monitorowania skutecznosci 

stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia dziatan niepoiqdanych - min. 6 godzin dziennie 

- 2 dni w tygodniu? 

- Spetniam warunek w dniu ztoienia oferty i b~d~ go spetniat od poczqtku obowiqzywania 

umowy - jest nieprawdziwa. 

Alternatywna odpowiedz na w/w pytanie - Nie spetniam warunku w dniu ztoienia oferty - jest 

odpowiedziq dyskwalifikujqcq. Taka odpowiedz powinna bye wybrana w przypadku oferty 

ztoionej na oddziat pulmonologiczny Szpitala w Prabutach. 

Podkreslie naleiy ii oferent musi spetniae wymagania formalne najpezniej w dniu rozstrzygni~cia 

Konkursu. 

Biorqc pod uwag~ powyisze okolicznosci Komisja konkursowa podj~ta decyzj~ 0 odrzuceniu 

oferty. 



Naleiy wyjasnic, ii Szpital/Oferent w dniu 21.06.2012 r. otrzymat opini~ z Departamentu 

Ochrony ldrowia Ml, kt6rej nie przedstawit Komisji konkursowej do momentu rozstrzygni~cia 

post~powania (do dnia 22.06.2012 r.). Pismo to zostato przestane przez Szpital w Prabutach, za 

posrednictwem faxu dopiero w dniu 25.06.2012 r. 0 godz. 14:52. Minister ldrowia wprawdzie 

wyjasnit w tym pismie, ii jakkolwiek tzw. kod resortowy 0 nr 4272 jest wtasciwy zar6wno dla 

oddziatu pulmonologii jak i oddziatu chor6b ptuc jednakie zostanie dokonana stosowna korekta 

Rozporzqdzenia w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, tak wi~c 

prawidtowa nazwa oddziatu b~dzie brzmiata - oddziat chor6b ptuc. 

Wg oceny Komisji pismo to nie zmienia faktu, ii nazwa oddziat pulmonologii nie zostata 

zmieniona w terminie - na dzien ztoienia oferty - na oddziat chor6b ptuc. 

Mimo to, oferent podjqt decyzj~ 0 wycofaniu przez Oferenta/Szpital w Prabutach z wniosku 

z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w nazwie oddziatu pulmonologii na oddziat chor6b 

ptuc. POW NFl zostat poinformowany 0 tym w dniu 29 czerwca b.r. (dowodem pismo z dnia 22 

czerwca b.r. ws. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i zwrot optaty za zmian~ wpisu 

w rejestrze). 

Tym samym definitywnie zostat potwierdzony brak formalny w postaci niespetniania 

wymaganych warunk6w wobec swiadczeniodawc6w - w zakresie organizacji udzielania 

swiadczen. 

Komisja Konkursowa wzywata oferenta ponadto w dniu 14 czerwca 2012 r. do uzupetnienia 

brak6w formalnych : 

• 	 MR - rezonans magnetyczny, badanie wykonywane jest w NU-MED Diagnostyka Sp. z 0.0. 

w Elblqgu, brak w niej zapisu 0 poddaniu si~ kontroli NFl w zakresie wynikajqcym 

z Ustawy; 

• 	 Scyntygrafia - jest IIprawdopodobnie" wykonywana w laktadzie Medycyny Nuklearnej 

przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Stwierdzono brak zatqcznik6w 1-8, na podstawie 

kt6rych moina dokonac weryfikacji wykonywania badan w tym zakresie. 

Wykonywanie m.in. tych badan zapewnia moiliwosc monitorowania skutecznosci stosowanej 


terapii oraz diagnozowania i leczenia dziatan niepoiqdanych. 


Braki w tym zakresie nie zostaty uzupetnione, a ich nieuzupetnienie pozbawia ofert~ cech 


umoiliwiajqcych jej ocen~ w cz~sci niejawnej. 




• 	 w zakresie zapewnienia ciqgfosci procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych 

rodzajach lub zakresach. Szpital w Prabutach nie posiada oddziatu/pododdziatu zgodnego 

z opisem programu, natomiast odpowiedi oferenta brzmi - TAK. Taka odpowiedi z jednej 

strony nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym ale jednoczesnie stanowi element 

rankingujqcy w razie oceny oferty w cz~sci niejawnej co oznacza dodatkowe 5 pkt 

w ocenie oferty. 

Biorqc po uwag~ powyisze informacje, Komisja konkursowa odrzucifa ofert~ Szpitala 

w Prabutach i nie zaprosita Szpitala do negocjacji. 

Natomiast z pozostafymi oferentami, przeprowadzono negocjacje, w wyniku kt6rych pod pisano 

protokoty zbieinosci ze wszystkimi oferentami. Zgodnie z procedurq konkursowq, Komisja 

dokonata wyboru oferent6w w kolejnosci zgodnej z uzyskanq pozycjq w rankingu koncowym, ai 

do wyczerpania tqcznej liczby planowanej do zakupu swiadczen okreslonej w ogtoszeniu. 

Wobec braku podstaw do uwzgl~dnienia odwotania, na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2004 roku 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w 

publicznych - naleiato je oddalic. 

Ze wzgl~du na ochron~ zdrowia lub iycia ludzkiego, decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalnosci na podstawie art. 108 § 1 kodeksu post~powania administracyjnego. 

Pouczenie 

W oparciu 0 art. 154 ust.4 ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w 

publicznych od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Warszawie, ul. Gr6jecka 186. Odwotanie wnosi si~ za posrednictwem Dyrektora 

Pomorskiego oddziatu Wojew6dzkiego NFZ w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 


