znak: WOKSL422.27.2018

Krakow, dnIa 05 10. 2018
*

Decyzja
z dnia..5.....pażdziernika 2018 roku
nr !PSY/2018
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania

Dzialając na podstawie art. 105

administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017 r.. poz.1257) oraz art. 154 ust. li 2 w zw. z art. 107 ust. 5 pkt 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj.: Dz. U. z2018 r., poz. 1510 ze zm.) zwaną dalej „Ustmyq”, w związku zodwołaniem
złożonym przez Oferenta Centrum Medyczne Maszachaba Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością.,
ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków

—

zwanego dalej .„OdwoluJqcym” od rozstrzygnięcia postępowania

nr 06-18-0007b1/PSY/04!1/04.1740.007.02/01 prowadzonego wtiybie konkursu ofert w rodzaju
świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1V

zakresie: leczenie uzależnień oraz IV związku

z pismem Oferenta z dnia I października 2018 roku (wpływ do MOW NFZ

IV

dniu 4 października br.)

stanowiącym wycofanie złożonego odwołania, Dyrektor Malopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia
umorzyć postępowanie iy całości.

UZASADNIENIE

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie,
dzialając na podstawie art. 139 ust. I pkt. I i 2 Ustawy oglosil postępowanie nr 06-18000791/PSY!04/1!04.1740.007.02/01, prowadzone

IV

trybie konkursu ofert

IV

sprawie zawarcia umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień w zakresie leczenie uzależnień na okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 czerwca
2023 roku. \V dniu 13 września 2018 roku nastąpilo rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.
W dniu 19 września 2018 roku wpłynęło do tut. 0W NFZ w Krakowie odwołanie zlożone przez
Oferenta Centrum Medyczne Maszachaba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prądnicka
50A, 3 1-202 Kraków.

Dyrektor MOW NFZ działając zgodnie z art. 61

4w

Zw. Z art.

r Kodeks postępowaniu adnnnisiranjnego oraz w oparciu o

61

nit.

I ustawy z dnia 14 czerwca 1960
151 ust. 6a w zw. z art. 154 ust. I

ustawy pismem z dnia 20 września 2018 roku znak; WOKSI.422.27.201 8 poinformował strony
postępowania ojego wszczęciu oraz o przyslugujących im prawach, wynikających z art. 10 I ustawy
*
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odwołujący się pismem z dnia I października 2018 r.

(wpływ

do MOW NFZ w dniu 4 października br.)

poinformował Dyrektora Małopolskiego 0W NFZ w Krakowie o wycofaniu przedmiotowego
odwołania.
W związku w powyższym prowadzenie postępowania odwoławczego należy uznać za
bezprzedmiotowe. Należy także stwierdzić, iż umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem
społecznym.
Mając Zatem na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.

Łeta

Agnieszka Pielras
-

Dcci:je otnymu/a:
L Strony:
j— Centrum Medyczne Maszaebaba Spólka z ograniczoną odponiedzialnością., ul. Prądnick 50A, 31-202 Kraków
strona składająca odwołanie.
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń. ul. Radzikoskiego 29.31-315 Kraków strona wbrąna do zaarcia umowy,
Centrum Medyc\ny Profiłakiyczncj Spółka zograniczonąodpoiedziaInością, ul. Komorowskiego 2.30-lOb
Kraków sirona wybrana do zawarcia umowy.
2.
Organ aa.
—

—

-

—

-

Pouczenie:

Na pmLtawie art. 154 ust. 4 ustawy Z (lilia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnejJinwusowanych ze środków
publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) od niniejsa decyzji przysługuje isniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

JI”niosek o ponowne rozpatrzenie sprawy s/dada się do )„rektora Malopotskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, ni. Ck,nna 6, 31 056 Kraków w terminie 7 t/ni od dnia otrzymania niniejsztj decyzji._Od decyzji
Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydanej na skutek ponownego
rozpatrzenia sprawi” przysługiwać będzie środek zastcarżenia do sądu admiutstracyjiiego.
Zgodnie z art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U
z 2018 r., poz. 1302.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, któn” wydal decyzję z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprani”, strona może wnieść skargę do sądzi administracijnego na tę decrzję bez skorzystania z tego
prawa. Skargę wnosi się do sądu adndnistrae3]n ego za pośrednictwem Dyrektora Oddziob, Wojewódzkiego Funduszu
w terminie trj”dziestu t/iii od dnia doręczenia skarżącemu detyzji. IJ)ds od skargi wrnosi 200 zĘ
Strona ma prawo ubiegania się o przyyzanie prawa pomon” zgodnie z art. 243 in. ustawi Prawo o postępowaniu przed
sądami administracijnymt Strona może w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawi zrzec
się prawa do złożenia is”niosku oponowne rozpatrzenie sprawy wobec organa administracji pabliczni, który uydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczenia się prawa do „t”niesienia wnioski, o
ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decrzja staje się ostateczna i prawomocna. (Att
127a.
2 ustawi” z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017 r.,
I i
poz. 1257.) stosuje się odpowiednio do wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, o których mowa w art. 154 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnejJinansowanych ze środków publiczuuychL
—

I

