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Decyzja
z dnia13

lipca 20)8 roku

nrk /STM/2018
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

I ustay z dnia 14 czenyca 1960 r. kodeks postępowania

Działając na podstawie art. lOS

administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz.1257) oraz art. 154 ust. 112w zw. z art. 107 usi. 5 pkt 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej flnansowanych ze środków
publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) zwaną dalej .,Ustrnrq”. w związku z odwołaniem
zlożonym przez Oferenta SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków w
dniu

24

maja

2018

roku

—

od

rozstrzygnięcia

postępowania

nr

06-18-

000639/STM/07/1/07.0000.218,02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie
stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz w związku z pismem Oferenta z
dnia 12 lipca 2018 roku stanowiącym wycofanie złożonego odwołania, Dyrektor Małopolskiego
Oddzialu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia
umorzyć postępowanie w ealośei.

UZASADNIENIE
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie,
działając na podstawie art. 139 ust. 1 pkt. I i 2 Ustmyy oglosil postępowanie nr 06-18000639/STM/07/1/07.0000.218.02/01 prowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne. iy zakresie: świadczenia
ogólnostomatologiczne od I lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. W dniu 29 czerwca 2018
roku nastąpiło rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.
W dniu 6 lipca 2018 roku wpłynęło do tut. 0W NFZ w Krakowie odwołanie złożone przez Oferenta
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Armii Krajowej 18,30150 Kraków.
Dyrektor MOW NFZ działając zgodnie z art. 6 I 4w zw. z art. 61 * I ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks post ępoiyaizia adminżsiranizcgo oraz w oparciu o art. 154 ust. 6a w zw. z art. 154 ust. I
ustawy pismem z dnia 9 lipca 2018 roku znak. \yOKSIJ.424.3.STM-1 16.PG poinformował strony

postępowania O jego wszczęciu oraz o przysiugujących im prawach, wynikających z
art. 10
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępoiyania administracyjnego.

I ustawy

Odwołujący się pismem z dnia 12 lipca 2018 roku poinformował Dyrektora Małopolskieg
o GW NFZ
w Krakowie o wycofaniu przedinioowego odwołania.
W

związku

w

powyższym

prowadzenie

bezprzedmiotowe. Należy także stwierdzić,

postępowania

odwoławczego

iż umorzenie postępowania

należy

uznać

za

nie jest sprzecyie

z interesem spolecznym.
Mając zatem na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.
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Otrzymują:
I.
2.
3.

Strony
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Armii Krajowej 18. 30-150 Kraków strona składająca odwolanie.
Wojewódzka Przychodniasiornatologicznaim. dm. med. ZbigniewaZakaw Krakowie, iii. Ba(orego3, 31-135
Kraków sImona wybrana do za\%arcia umowy,
Organ a/a.
-

-

4.

Pouczenie:
Na podstawie an. 154 ust. 4 ustawy; dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej]inansowunych ze środków
publicznych (tj.: Dz. U.; 2017 r., poz. 1938) od niniejsze] decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek o pono wise rozpatrzenie sprawy składu się do Dyrektora illalopotskiego Oddziału II”ojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, ul. Ciemna 6, 31 056 Kruków w terminie 7 cliii od dnia otrzyiiwnia t:inicjszej decyzji.Od decyzji
Dyrektora Małopolskiego Oddziału !!„ojnyddzkiego Parodowego Funduszu Zdrowia wydanej na skutek ponownego
rorp atrzenia sprawy prjsługiwać będzie środek zaskarżenia do sądu administraq”jn ego.
Zgodnie z un. 52 3 ustawi z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (J Dz. U.
z 2017 r., poz. 1370 ze znij) jeżeli stronie prjsinguje prano do zwróceniu się do organu, który wydal decyzję
wnioskie,n o ponowne rozpatrzeisie sprawy, strona może wnieść skargę do sądu administracyjnego na tę decyzję bez
skorystania z tego prawa Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Oddział:,
(Uojewódzk-iego Funduszu w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarż qcenm decyzji. Wpis od skargi wynosi 200 zŁ
Strona ma prawo ubiegunia się o przyznanie prawa pmnocy zgodnie z un. 243 in. ustawy Prawo o postępowanhs przed
sądami culministracijnymi. Strona może w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku, o ponowne rozpatrzenie sprawy zrzec
się prawu do złożeniu wniosku, oponowne rozpatrzenie sprawy wobec organu udininisźraLji publicznej, który wydał decyzję.
Z dnie,,: doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku °
ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decy—ja staje się ostateczna i prawomocna. (Art.
I27a g Ż i
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego („t.j.: Dz. U.z 2017 r.,
poz. 1257.) stosuje się odpowiednio do w,uosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, o których mowa w an. 154 ust. 4 ustaw;”
dniu 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnęjJinansowanych ze środkńw publicznych).
—

