
 

 

     Wrocław 30.04.2019r. 

                                                 

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu   

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego, Zamawiający wyjasnia 
co następuje :  

1. Regulamin konkursu w wielu miejscach wprowadza pojęcie „publicznych podmiotów leczniczych” – proszę o informację czy 
Państwa intencją było nieuwzględnianie w warunkach przystąpienia do konkursu podmiotów funkcjonujących w formie 
spółek prawa handlowego? Coraz większa ilość Szpitali funkcjonuje w formie spółek prawa handlowego, prosimy o               
możliwość uwzględnienia w przygotowywanych wykazach także tego typu podmiotów leczniczych – w szczególności                 
dotyczy to par. 4 ust. 1 pkt 10 regulaminu oraz konsekwentnie par. 13 ust. 2 regulaminu. 

Odpowiedź : Zamawiający pod pojęciem "publiczne podmioty lecznicze" rozumie zarówno podmioty lecznicze nie będące 
SPZOZ oraz podmioty lecznicze funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego. 

2. W par. 3 ust. 3 pkt c) wymagacie Państwo aby Wykonawca uczestniczył w przeprowadzeniu co najmniej 20 postępowań na 
ubezpieczenie OC i majątkowe dla publicznych podmiotów leczniczych w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego na-
tomiast w par. 4 ust. 1 pkt 12 (i konsekwentnie w par. 13 ust. 4) wymagacie Państwo przedstawienia wykazu postępowań 
na ubezpieczenie OC i majątkowe dla placówek lecznictwa zamkniętego i otwartego – czy Państwa intencją było rozróżnie-
nie rodzaju placówek leczniczych w wymogach przystąpienia do konkursu i kryteriach oceny ofert? Jeśli nie to prosimy o 
ujednolicenie zapisów poprzez wprowadzenie wymogu dotyczącego liczby postepowań dla podmiotów leczniczych w ra-
mach lecznictwa zamkniętego i otwartego (z pominięciem sformułowania „publicznych”). 

Odpowiedź: W par. 3 ust. 3 pkt c Zamawiający wprowadza zmiany poprzez zmianę sformułowania z  "publicznych                   
podmiotów leczniczych w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego" na "podmiotów leczniczych w ramach lecznictwa 
zamkniętego i otwartego". 

3. W par. 13 ust. 5 regulaminu punktujecie Państwo liczbę postępowań na ubezpieczenie OC i majątkowe dla podmiotów in-
nych niż wymieniono w par. 3 ust. 3 pkt d). Proszę o sprawdzenie poprawności odwołania, gdyż w naszej ocenie zapis                 
powinien odwoływać się do par. 3 ust. 3 pkt c). 

Odpowiedź: W par. 13 ust 5 regulaminu Zmawiający zmienia sformułowanie z "na ubezpieczenie OC i majątkowe dla               
podmiotów innych niż wymieniono w par. 3 ust 3 pkt d w latach 2014-2018" na "ubezpieczenie OC i majątkowe dla               
podmiotów wymienionych w par. 3 ust 3 pkt d w latach 2014-2018". 

4. W par. 13 ust. 9 regulaminu punktujecie Państwo liczbę osób zatrudnionych u oferenta, przy czym maksymalną liczbę punk-
tów może otrzymać podmiot (lub konsorcjum brokerów) zatrudniający ponad 150 osób, z uwagi na to, że na polskim rynku 
brokerskim nie ma podmiotów zatrudniających na umowę o pracę ponad 150 osób posiadających zdany egzamin brokerski 
sugerujemy ograniczenie poszczególnych progów i przyznanie maksymalnej liczby punktów Wykonawcy zatrudniającemu 
ponad 100 brokerów. 

Odpowiedź: Zapis par. 13 ust 9 regulaminu - pozostaje bez zmian. 

5. Zgodnie z par. 13 ust. 11 regulaminu Wykonawca może uzyskać określoną liczbę punktów w zależności od średniej ceny za 
łóżko szpitalne polisy odpowiedzialności cywilnej dla obsługiwanych podmiotów leczniczych. Pragniemy zwrócić uwagę, że 
koszt polisy nie zależy od siły, wielkości czy potencjału brokera, ale od rodzaju i rozmiaru ryzyka danego podmiotu leczni-
czego oraz jego historycznej szkodowości (wysokość wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań). Z tego powodu, ry-
zyko uzyskania najmniejszej liczby punktów w tym kryterium będą mieli brokerzy ubezpieczeniowi, którzy doradzają naj-
większym i najbardziej specjalistycznym Szpitalom, w których szkodowość i koszt polisy OC w przeliczeniu na jedno łóżko 
jest największy. Kryteria te preferują z kolei brokerów, którzy doradzają Szpitalom, których działalność związana jest z 
mniejszym ryzykiem, w związku z czym koszt polisy OC jest niższy. Z powyższych względów prosimy o wykreślenie tego kry-
terium z warunków regulaminu konkursu. W razie pozostawienia tego kryterium prosimy o informację czy do zestawienia 
należy wliczać wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy też wszystkie polisy ubezpieczenia OC 
podmiotu leczniczego. 



 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestawienia, do którego wliczone będą tylko polisy obowiązkowe od odpowiedzialności 
cywilnej z pominięciem pozostałych polis ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. 

6. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 14-16 Wykonawca ma przedstawić zestawienie prowadzonych postępowań roszczeniowych / o 
odszkodowanie. Ze względu na wymóg zachowania tajemnicy brokerskiej / ubezpieczeniowej prosimy o potwierdzenie, że 
wystarczające jest, aby zestawienie zawierało jedynie łączną liczbę szkód w każdym kryterium bez konieczności wskazywa-
nia danych każdej sprawy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w związku z koniecznością zachowania tajemnicy brokerskiej wystarczające jest 
zestawienie liczby szkód w każdym kryterium bez konieczności wskazywania danych każdej sprawy. 

7. Prosimy o uzupełnienie par. 5 ust. 5 wzoru umowy o następujący zapis:” Składkę będącą podstawą naliczenia kary oblicza 
się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za okres rozpoczynający się w 1 dniu po rozwiązaniu umowy serwisu broker-
skiego, jednakże nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez Brokera pisemnego powiadomienia o stwier-
dzeniu niewywiązywania się ze wskazanych w ust. 4 obowiązków.” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że par. 5 ust 5 umowy otrzymuje nowe brzmienie: "W przypadku nie wywiązywania 

się Brokera z obowiązków o których mowa z ust. 4  tegoż paragrafu Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w 

wysokości 15% składki należnej tytułem ochrony ubezpieczeniowej poszczególnych ryzyk. Składkę będącą podstawą 

naliczania kary oblicza się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za okres rozpoczynający się w 1 dniu po rozwiązaniu 

umowy serwisu brokerskiego, jednakże nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez Brokera pisemnego 

powiadomienia o stwierdzeniu niewywiązywania się ze wskazanych w ust. 4 obowiązków". 

  
Jednocześnie w związku ze zmianami powyższych parametrów konkursu zamawiający zmienia termin składania ofert: z 

7.05.2019r do godziny 10:00 na 9.05.2019 do godziny 10:00 (miejsce pozostaje bez zmian) oraz zmienia termin otwarcia 

ofert z dnia 8.05.2019r. o godzinie 9:00 na 10.05.2019r. o godzinie 10:00 (miejsce pozostaje bez zmian) 
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