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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

UI. D~binki 7 

80-952 Gdansk 

DECYZJA nr j0 /2012 

z dnia ~ lipca 2012 r. 

Dyrektora Pomorskiego Oddziatu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

Oziatajqc na podstawie art. 154 ust. 3 w zw. z art. 107 ust. 5 pkt B oraz art. 149 ust.3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w 

publicznych (tekst jednolity Oz. U. Nr 164 z 200Br.; poz. 1027 ze zm.) - zwanej dalej lIustawc( po 

rozpatrzeniu odwotania ztoionego przez: 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. D~binki 7, 80-952 Gdansk 

od rozstrzygni~cia post~powania nr 11-12-000329/LSZ/03/5/1 

w rodzaju: leczenie szpitalne 

w zakresie: program zdrowotny (Iekowy) -Ieczenie raka wqtrobokomorkowego 

leki w programie zdrowotnym (Iekowym) -Ieczenie raka wqtrobokomorkowego 

Dyrektor Pomorskiego Oddziatu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

1. Oddala odwotanie. 

2. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoscL 
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Uzasadnienie 

W dniu 29.05.2012 r. Dyrektor Pomorskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ ogtosH post~powanie 

w trybie konkursu ofert poprzedzajqce zawarcie umow 0 udzielanie swiadczeri opieki zdrowotnej 

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w programie lekowym 

leczenie raka watrobokomorkowego, leki w programie zdrowotnym (Iekowym) - leczenie raka 

watrobokomorkowego na obszarze 22 - pomorskie. 

W ramach ogtoszonego post~powania zaplanowano tqcznie zakup 171 pkt w cenie 51,51 zt 

(obstuga) oraz 293.340 pkt w cenie 1 zt (Ieki), co stanowi wartosc 302.148,21 zt. 

Na w/w post~powanie wptyn~ty trzy oferty. 

W dniu 14.06.2012 r. Komisja Konkursowa w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy 

zdrowotne (lekowe) przystqpita do weryfikacji ztoionych ofert, zgodnie z obowiqzujqcq 

Procedurq konkursu ofert lub rokowan prowadzonych na podstawie ustawy 0 swiadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. Jak rowniei na podstawie wymagan 

w odpowiednich zarzqdzeniach Prezesa NFZ rozpocz~ta weryfikacj~ dokumentow ztoionych w 

post~powaniu konkursowym nr 11/12/000329/lSZ/03/5/1 (cz~sc A i B ocena spetnienia 

warunkow formalnych oferty). Ze wzgl~du na nieidentycznosc papierowej i elektronicznej wersji 

oferty (braku moiliwosci odczytania ptytki i porownania z wersjq papierowq oferty), Komisja 

wystata do swiadczeniodawcy wezwanie do usuni~cia brakow z terminem uzupetnienia do 

18.06.2012. Brak formalny oferty nie zostat uzupetniony w wyznaczonym terminie. 

Komisja konkursowa odrzucita ofert~ jako nie spetniajqca warunkow formalnych. W dniu 19 

czerwca 2012 oferent zostat poinformowany 0 odrzuceniu jego oferty ze wzgl~dow formalnych. 

Oferent nie ztoiyt protestu od decyzji Komisji 0 odrzuceniu jego oferty. 

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

zostaty zabezpieczone. 

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

rozstrzygni~cia post~powania nr 11-12-000329/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 
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decyzji przez Oyrektora Oddziatu w przedmiotowej sprawie, istnieje mozliwosc wypowiedzenia 

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

Odwotanie ztolone przez oferenta nie zasfug~je 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 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdansku, brak jest zarzut6w dotyczqcych 

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

w tym post~powaniu jego interes prawny. Podkreslie naleiy, ii oferta swiadczeniodawcy nie 

spetniata warunk6w okreslonych w Zarzqdzeniu 46/2011/0S0Z z dnia 16.09.2011 ze zm. Prezesa 

Funduszu. Zgodnie bowiem z wymaganiami tam (§ 10 Zarzqdzenia) okreslonymi Oferta jest 

kompletna jeieli jej obydwie formy (do kt6rych ztoienia oferent jest zobowiqzany) tj. 

elektroniczna i papierowa Sq toisame. 

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. 

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

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

warunk6w okreslonych przez Prezesa Funduszu. Wezwany do uzupetnienia brak6w oferent 

15.06.2012 przekazat do Komisji nowy nosnik elektroniczny (ptyta CO). W trakcie weryfikacji 

drugiej ptyty, w momencie importowania pojawit si~ komunikat toisamy z komunikatem z dnia 

14.06.2012. Przy czym podkreslic naleiy, ii w trakcie importu oferty elektronicznej z nosnika 

(ptyta CO) pojawH si~ komunikat "Plik wygenerowany dla innego konkursu 11-12

000309/LSZ/03/5/1". Ponowiono pr6b~ jeszcze trzy razy (pr6ba importu z innego komputera), 

otrzymujqc za kaidym razem identyczny komunikat (kserokopia komunikatu waktach 
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post~powania). Podkreslic naleiy, ii zadaniem Komisji konkursowej jest sprawdzenie oferty pod 

wzgl~dem formalnym zanim przystqpi ona do oeeny tejie oferty w dalszej cz~sci post~powania. 

Komisja ma obowiqzek stwierdzic ezy oferta jest kompletna (ezyli ezy moina odezytac nosnik 

elektroniezny i porownac go z dokumentem w formie papierowej) jak tei wezwac oferenta do 

uzupetniania brakow ztoionej oferty oraz przyjmowac od oferenta wyjasnienia a nie ustalac w 

jaki sposob powstaty braki w ztoionej ofercie i co ewentualnie by to ich przyezynq. 

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

z dnia 24 sierpnia 2004 roku 0 swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow 

pUblieznyeh - naleiato je oddalic. 

le wzgl~du na oehron~ zdrowia lub iycia ludzkiego, deeyzji nadano rygor natyehmiastowej 

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

Pouczenie 

W opareiu 0 art. 154 ust.4 ustawy 0 swiadezeniach opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow 

publieznyeh od niniejszej deeyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Narodowego Funduszu 

ldrowia w Warszawie, ul. Grojeeka 186. Odwotanie wnosi si~ za posrednietwem Dyrektora 

Pomorskiego oddziatu Wojewodzkiego NFl w terminie 7 dni od dnia otrzymania deeyzji. 
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