
Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

Zasady wyliczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przygotowanie i przekazanie 

Danych będą zastosowane następujące zasady. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Jako jednostkę rozliczeniową dla Danych przyjmuje się zestaw danych dotyczący jednego 

pobytu (hospitalizacja w oddziale szpitalnym, pobyt w oddziale / ośrodku dziennym, 

osobomiesiąc w opiece domowej, osobomiesiąc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo 

pielęgnacyjno-opiekuńczym, osobomiesiąc pobytu w hostelu) albo jednej porady 

(świadczenie / porada ambulatoryjna, świadczenie (porada) w izbie przyjęć), obejmujący: 

1) dane ogólne, tj. informacje identyfikujące świadczenie – roczne pliki OG, 

2) dane kosztowe tj. informacje statystyczne, finansowo-księgowe oraz o zatrudnieniu – 

roczne pliki FK (informacje podane w podziale na rok 2013 i 2014), 

2. Płatność za Dane odbywa się w oparciu o stawkę jednostkową za każdą jednostkę 

rozliczeniową w zakresach wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

Do wypłacenia wynagrodzenia niezbędne jest przekazanie danych ogólnych dotyczących 

informacji identyfikujących świadczenie – rocznych plików OG oraz danych kosztowych w 

zakresie informacji statystycznych, finansowo-księgowych oraz o zatrudnieniu – rocznych 

plików FK.  

 

Wynagrodzenie za przekazanie Danych  

§ 2. 

Wysokość stawki jednostkowej za Dane zależy od kompletności jednostek rozliczeniowych 

przekazanych danych odnośnie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zweryfikowane 

przez Zamawiającego, z zachowaniem poniższych zasad: 

1) dla jednostki rozliczeniowej „hospitalizacja w oddziale szpitalnym, pobyt w oddziale / 

ośrodku dziennym, osobomiesiąc w opiece domowej, osobomiesiąc w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym, osobomiesiąc pobytu w 



hostelu” pełna stawka jednostkowa w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 

groszy) jest wypłacana za kompletną jednostkę rozliczeniową opisaną w § 1 ust. 1 pkt. 

1) i w § 1 ust. 1 pkt. 2)  

2) dla jednostki rozliczeniowej „świadczenie / porada ambulatoryjna, świadczenie (porada) 

w izbie przyjęć” pełna stawka jednostkowa w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście 

groszy) i  w § 1 ust. 1 pkt. 2). 

Wykaz stawek 

§ 4. 

Szczegółowy wykaz stawek za Dane przedstawiony został w poniższej tabeli: 

Jednostka rozliczeniowa Dane FK i OG 

hospitalizacja w oddziale szpitalnym 0,75 zł 

pobyt w oddziale/ ośrodku dziennym 0,75 zł 

osobomiesiąc w opiece domowej 
0,75 zł 

osobomiesiąc w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym 

0,75 zł 

osobomiesiąc pobytu w hostelu 

0,75 zł 

świadczenie/ porada ambulatoryjna 0,15 zł 

świadczenie (porada) w izbie przyjęć 0,15 zł 

 

 

 


