
Odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące konkursu na wybór brokera 
ubezpieczeniowego dla Akademickiego Szpitala Klinicznego 
 
pytanie: 
Czy w Formularzu ofertowym w polu: "Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - 
Nr  ....." wpisać: 1/2010, zgodnie z numeracją konkursów ze strony internetowej szpitala? 
odpowiedź: 
W polu ofertowym należy wpisać 1/2010 
 
pytanie: 
Czy dopuszczają Państwo udział w konkursie konsorcjum firm brokerskich? 
odpowiedź 
Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 11 dopuszcza się udział konsorcjum firm brokerskich 
w przedmiotowym konkursie. 
 
dotyczy: 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby o 
niekaralności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
pytanie: 
Prośba o sprecyzowanie czy do oferty należy dołączyć zaświadczenie: 

a. osoby wyznaczonej do reprezentowania kancelarii brokerskiej? 
b. wszystkich Członków Zarządu? 
c. wszystkich pracowników posiadających uprawnienia brokerskie? 

odpowiedź: 
Do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wszystkich 
Członków Zarządu o niekaralności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 
dotyczy:  
Liczba podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie w latach 2007-2009 (należy 
przedłożyć referencje). 
 
pytanie: 
Czy można uwzględnić również klientów indywidualnych, rozproszonych, jak np. członków 
stowarzyszeń, Izb, grup zawodowych itp., dla których zawarto umowy indywidualne, umowy 
indywidualne na życie itp.? 
odpowiedź: 
Za podmioty, którym świadczono usługi brokerskie Zamawiający nie uważa osób fizycznych.  



 
pytanie: 
Za jaki okres należy podać wykaz podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie w latach 
2007-2009 (należy dołączyć referencje)? 
odpowiedź: 
W formularzu ofertowym należy przedstawić wykaz za lata 2007-2009, tj. 3 lata. 
 
pytanie: 
czy wykaz ten dotyczy tylko podmiotów, od których otrzymano list referencyjny. 
odpowiedź: 
Wykonawca będzie brał pod uwagę wyłącznie ilości podmiotów, którym świadczono usługi 
brokerskie, do których dołączone zostaną referencje. 
 
dotyczy:  
Liczba podmiotów z branży ochrony zdrowia, którym świadczono usługi brokerskie w latach 
2007-2009 (należy przedłożyć referencje). 
 
pytanie: 
dotyczy: Liczba podmiotów z branży ochrony zdrowia, którym świadczono usługi brokerskie 
w latach 2007-2009 (należy przedłożyć referencje). 
Czy można uwzględnić również klientów indywidualnych, rozproszonych, jak np. członków 
stowarzyszeń, Izb, grup zawodowych itp., dla których zawarto umowy indywidualne, umowy 
indywidualne na życie itp.? 
odpowiedź: 
Za podmioty, którym świadczono usługi brokerskie Zamawiający nie uważa osób fizycznych.  
 
pytanie: 
Za jaki okres należy podać wykaz podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie w latach 
2007-2009 (należy dołączyć referencje)? 
odpowiedź: 
W formularzu ofertowym należy przedstawić wykaz za lata 2007-2009, tj. 3 lata. 
 
pytanie: 
Czy wykaz ten dotyczy tylko podmiotów, od których otrzymano list referencyjny? 
odpowiedź: 
Wykonawca będzie brał pod uwagę wyłącznie ilości podmiotów z branży ochrony zdrowia, 
którym świadczono usługi brokerskie, do których dołączone zostaną referencje. 
 
pytanie: 
czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie liczby wszystkich rodzajów zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których oferent świadczył usługi brokerskie tj. także indywidualnych praktyk 
lekarskich, praktyk pielęgniarskich, praktyk lekarza rodzinnego i przychodni publicznych i 
niepublicznych, czy też intencją Zamawiającego jest otrzymanie liczby zakładów opieki 
zdrowotnej  lecznictwa zamkniętego dla których oferent świadczył usługi brokerskie? 
odpowiedź: 
Należy podać liczbę wszystkich rodzajów podmiotów z branży ochrony zdrowia, dla których 
świadczyli Państwo usługi brokerskie. 
 
 
dotyczy: 



Ilość przygotowywanych postępowań na ubezpieczenie OC i majątkowe w tym dla firm z 
branży ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
 
pytanie: 
Jakiego okresu dotyczy zapytanie? 
odpowiedź: 
Ilość przygotowanych postępowań na ubezpieczenie OC i majątkowe w tym dla firm z branży 
ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczy lat 2007-2009 tj. 
okresu ostatnich 3 lat. 
 
pytanie: 
Czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie wykazu wszystkich zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których świadczono usługi brokerskie, czy tez intencją Zamawiającego jest 
otrzymanie wykazu placówek lecznictwa zamkniętego, zobowiązanych do stosowania ustawy 
Prawo zamówień publicznych, którym świadczono w okresie ostatnich 4 lat kompleksową 
obsługę brokerską? 
odpowiedź: 
Wykaz wszystkich podmiotów z dziedziny ochrony zdrowia, dla których świadczono 
kompleksową obsługę brokerską w okresie ostatnich 3 lat. 
 
pytanie: 
czy intencją Zamawiającego jest ocena ilości postępowań przetargowych dla wszystkich 
rodzajów podmiotów, czy też intencją Zamawiającego jest ocena  ilości postępowań 
przetargowych dla Zakładów opieki zdrowotnej? 
odpowiedź: 
Należy podać ilość wszystkich postępowań na ubezpieczenie OC i majątkowe wszystkich 
rodzajów z ujęciem firm z branży ochrony zdrowia. 
 
pytanie: 
czy intencją zamawiającego jest wykazanie poprzez oferenta liczby przygotowanych 
postępowań na ubezpieczenie OC dla  szpitali (lecznictwo zamknięte), w którym broker 
uczestniczył jako pełnomocnik Zamawiającego w okresie 2007-2009 i które zakończyły się 
zawarciem umowy ubezpieczeniowej? 
odpowiedź: 
Należy wskazać wszystkie przygotowane postępowania na ubezpieczenie OC, w których 
broker uczestniczył jako Pełnomocnik Zamawiającego w okresie 2007-2009 i które 
zakończyły się zawarciem umowy ubezpieczeniowej. 
 
dotyczy: 
Wartość sum ubezpieczenia OC dla podmiotów z branży ochrony zdrowia w latach 2007-
2009, którym świadczono usługi brokerskie 
 
pytanie: 
Czy należy podać najwyższą z sum gwarancyjnych, czy też sumę wszystkich sum 
gwarancyjnych OC. 
pytanie: 
Czy łączna suma dotyczy wszystkich polis OC zawieranych przez podmioty? 
pytanie: 
Czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie wartości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC 
dla różnych rodzajów ubezpieczeń OC (np. sum obowiązkowego ubezpieczenia OC 



komunikacyjnego, ubezpieczenia OC za produkt itp.) i różnych podmiotów (np. firm z sektora 
energetycznego, wielkiego przemysłu i in.), czy też intencją Zamawiającego jest otrzymanie 
wartości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC zakładów opieki zdrowotnej? 
odpowiedź: 
Intencją Zamawiającego jest otrzymanie wszystkich sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC 
dla wszystkich podmiotów z branży ochrony zdrowia, którym świadczono usługi brokerskie. 
 
pytanie: 
W jaki sposób dokonać poprawnego obliczenia sumy gwarancyjnej jeśli suma gwarancyjna 
określona jest na jedno zdarzenie oraz na wszystkie zdarzenia? 
odpowiedź: 
Należy uwzględnić wartość na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
pytanie: 
Jakich podmiotów winno dotyczyć zestawienie? 
odpowiedź: 
Zestawienie winno dotyczyć podmiotów z branży ochrony zdrowia. Za podmioty, którym 
świadczono usługi brokerskie Zamawiający nie uważa osób fizycznych. 
 
 
pytanie: 
prosimy o potwierdzenie, iż liczba podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie odnosi 
się każdorazowo do kolejnego roku kalendarzowego 
odpowiedź: 
liczba podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie odnosi się każdorazowo do 
kolejnego roku kalendarzowego. 
 
 
pytanie: 
prosimy o wyjaśnienie czy za podmioty, którym świadczono usługi brokerskie zamawiający 
uważa także osoby fizyczne. 
odpowiedź: 
za podmioty, którym świadczono usługi brokerskie Zamawiający nie uważa osób fizycznych. 


