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 Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

ust. 4 „ (…) Agencja zawiera umowy na podstawie określonego przez 

Agencję postępowania zapewniającego poszanowanie zasady przejrzystości 

i równego traktowania podmiotów oraz zawarcia umowy z podmiotem 

spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki 

określone w tym postępowaniu.

ust. 5. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów 

o zamówieniach publicznych. Umowa może przewidywać wynagrodzenie z 

tytułu przekazywania danych, jeżeli strony tak postanowią.”

 Zarządzenie Nr 51/2015 Prezesa AOTMiT z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie 

postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi 

zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy 

świadczeń oraz postępowania z tymi umowami

 Plan Taryfikacji

Podstawa postępowania
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W ramach Postępowania wyodrębnia się następujące etapy:

• przygotowanie Postępowania w oparciu o zatwierdzony przez Ministra 

Zdrowia plan taryfikacji na dany rok;

• ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania;

• zebranie Ankiet od Podmiotów;

• wybór Podmiotów, z którymi Agencja zawrze Umowy;

• ogłoszenie o rozstrzygnięciu Postępowania oraz wyliczenie przez WT 

maksymalnego Wynagrodzenia dla każdego z wyłonionych Podmiotów,  

który zadeklaruje zawarcie Umowy na  odpłatne przekazywanie  danych 

niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń;

• przygotowanie i zawarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu 

Podmiotami.

Etapy postępowania
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W ramach Postępowania wyodrębnia się następujące etapy:

• ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania 8 września 2015 r.;

• zebranie Ankiet od Podmiotów do 17 września 2015 r.;

• wybór Podmiotów, z którymi Agencja zawrze Umowy 22 września 2015 

r.;

• ogłoszenie o rozstrzygnięciu Postępowania oraz wyliczenie przez WT 

maksymalnego Wynagrodzenia dla każdego z wyłonionych Podmiotów, 

który zadeklaruje zawarcie Umowy o odpłatne przekazywanie danych 

niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń 24 września 2015 r.;

• przygotowanie i zawarcie Umów z wyłonionymi w Postępowaniu 

Podmiotami do 28 września 2015 r.;

• zebranie Danych do 23 października 2015 r. 

• zakończenie prac analitycznych do końca grudnia 2015 r.

Harmonogram postępowania
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Ankieta w formie pdf, oprócz danych ogólnych świadczeniodawcy

zawiera pytania mające na celu ustalić stopień szczegółowości

przekazywanych Danych:

 zestawienie liczby zrealizowanych świadczeń

 informacja o szczegółowości gromadzenia danych kosztowych

 Informacje dotyczące odpłatnego bądź bezpłatnego przekazywania

danych, współpracy bieżącej,

 Informacje o możliwości wprowadzenia standardu rachunków

kosztów,

 Informacje o możliwości przekazania danych finansowo-księgowych

(plików FK) drogą mailową

 Informacje o komparycji

 Informacje kontaktowe.

Ankiety
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Umowy

 Przesłanie drogą mailową umów, tabel excel ułatwiających 

przesłanie Danych, Zarządzenia dotyczącego zasad przekazywania 

Danych

 Umowy będą zaparafowane przez pracownika WT

 Prośba o wydrukowanie 2 egzemplarzy, wpisanie adresu poczty 

elektronicznej, na który zostanie wysłane oświadczenie 

potwierdzające prawidłowość przekazanych Danych, podpisanie, 

zaparafowanie i odesłanie na adres pocztowy siedziby AOTMiT

 Przesłanie podpisanego skanu umowy na adres 

taryfikacja@aotm.gov.pl

 Po podpisaniu przez Prezesa AOTMiT, WT odsyła 1 egzemplarz 

umowy do świadczeniodawcy

 Prosimy nie zapomnieć o stosownych pełnomocnictwach.
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1. Wykonawca przygotuje Dane niezbędne do ustalenia taryfy 

świadczeń w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

domowej (kod zakresu świadczenia: 14.2142.026.04), na które 

składają się dane za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 

31 grudnia 2014 roku, obejmujące: 

• Informacje identyfikujące świadczenie – dwuletnie pliki OG

• Dane obejmujące czynności pielęgniarskie – dwuletnie pliki PC

• Dane kosztowe w zakresie informacji statystycznych, finansowo-

księgowych oraz o zatrudnieniu – dwuletnie pliki FK

Przygotowanie i przekazywanie Danych
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Przekazanie Danych

2. Wykonawca zobowiązany jest zapisać przekazywane Dane, 

poprawki, zmiany lub uzupełnienia Danych w formacie wskazanym w 

Zarządzeniu Nr …/2015 Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji z dnia ………… 2015 r. w sprawie 

…………….. a następnie skompresować w formacie ZIP lub ZIP7 oraz 

zabezpieczyć plik hasłem posiadającym co najmniej 8 znaków, w skład 

którego wchodzi przynajmniej jedna: wielka litera, mała litera, cyfra i 

znak specjalny. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania hasła do pliku z Danymi 

drogą elektroniczną na adres e-mail: taryfikacja@aotm.gov.pl. 

Przesłanie maila z hasłem nastąpi w tym samym dniu, w którym 

zostaną wysłane nośniki z Danymi. 
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Potwierdzenie prawidłowości otrzymania Danych (adres rachunki@aotm.gov.pl)

„Na podstawie § ………. Umowy dotyczącej przygotowywania i przekazywania Agencji 

danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych z zakresu ………………….., w załączeniu przesyłamy oświadczenie 

potwierdzające prawidłowość przekazanych Danych.

Jednocześnie, prosimy o:

- umieszczenie kwoty brutto wykazanej na oświadczeniu w wystawionej fakturze za 

usługi,

- w polu dotyczącym nazwy usługi prosimy o wpisanie: „ Usługa przygotowania i 

przekazania Danych dot. …………………. zgodnie z Umową nr AOTMiT/……../T/2015 z 

dnia …………… r.”,

- w polu dotyczącym ilości prosimy o wpisanie cyfry „1”,

- w polu dotyczącym jednostki miary prosimy o wpisanie słowa „ pakiet”,

- w polu dotyczącym Nabywcy: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; ul. 

I. Krasickiego 26; 02-611 Warszawa, NIP: 525-23-47-183

- jako datę sprzedaży prosimy wpisać datę wystawienia oświadczenia, tj. …………

- termin zapłaty 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.”

Rozliczenia



Kontakt mailowy: 

taryfikacja@aotm.gov.pl

rachunki@aotm.gov.pl

Informacje dotyczące sprawozdawanych plików:

Elżbieta Krajewska tel. 22 56 67 292

Jacek Przepióra tel. 22 56 67 293

Michał Kaliński tel. 22 56 67 294

Robert Borkowski tel. 22 56 67 296

Informacje dotyczące umów:

Wojciech Markowski, Ksenia Bojarska tel. 22 56 67 295

Informacje dotyczące rozliczeń:

Anna Jaśkowiak, Barbara Murzynowska tel. 22 56 67 297

Informacje ogólne:

Elżbieta Krajewska, Magdalena Rybak tel. 22 56 67 292

Informacje szczegółowe dotyczące plików FK:

Joanna Zbylut tel. 22 56 67 283

Ekspert Wioleta Baran tel. 22 56 67 270/1 wt. 10-14 10
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Dziękuję za uwagę


