
Odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące konkursu na wybór brokera 
ubezpieczeniowego dla Akademickiego Szpitala Klinicznego 
 
 
 
pytanie: 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na uzupełnienie oferty o: Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania oferty niezwłocznie po otrzymaniu stosownych zaświadczeń? 
odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na dostarczenie w/wymienionych zaświadczeń w późniejszym 
terminie. 
 
 
dotyczy: 
liczba podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie odnosi się kaŜdorazowo do 
kolejnego roku kalendarzowego. 
 
pytanie: 
Czy w związku z tym, za liczbę podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie w latach 
2007-2009 Zamawiający uwaŜa sumę liczby podmiotów obsługiwanych kaŜdorazowo w roku 
2007, 2008, 2009 tzn. czy naleŜy jeden podmiot obsługiwany ciągle w okresie ostatnich 
trzech lat wykazać trzykrotnie, czy teŜ tylko raz? 
odpowiedź: 
Zamawiający uwaŜa sumę podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie kaŜdorazowo 
w roku 2007, 2008 i 2009. 
 
 
dotyczy: 
Wykonawca będzie brał pod uwagę wyłącznie ilości podmiotów, którym świadczono usługi 
brokerskie, do których dołączone zostaną referencje. 
 
pytanie: 
Czy w związku z tym, w przypadku złoŜenia oferty przez konsorcjum firm brokerskich, 
Zamawiający przy ocenie ilości podmiotów, którym świadczono usługi brokerskie (odnosi się 
to równieŜ do podmiotów z branŜy ochrony zdrowia) będzie brał pod uwagę jedynie 
podmioty, które wystawiły list referencyjny dla konsorcjum jako sprawdzonego partnera, czy 
teŜ listy referencyjne wystawione osobno na kaŜdego konsorcjanta? 
odpowiedź: 
Zamawiający będzie brał pod uwagę listy referencyjne wystawione osobno na kaŜdego 
konsorcjanta. 
 
 
dotyczy: 
Intencją Zamawiającego jest otrzymanie wszystkich sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC 
dla wszystkich podmiotów z branŜy ochrony zdrowia, którym świadczono usługi brokerskie. 
 



pytanie: 
Czy wskazując sumaryczną wysokość sum gwarancyjnych ubezpieczeń OC dla podmiotów z 
branŜy ochrony zdrowia naleŜy równieŜ wliczyć sumę gwarancyjną obowiązkowego 
ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne), gdzie wysokość 
sumy gwarancyjnej jest określona ustawowo, czy teŜ Zamawiający oczekuje i będzie brał pod 
uwagę sumy gwarancyjne wszystkich rodzajów ubezpieczeń OC z wyłączeniem „OC 
komunikacyjnego”? 
odpowiedź: 
Intencją Zamawiającego jest otrzymanie sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC dla 
wszystkich podmiotów z branŜy ochrony zdrowia z wyłączeniem ubezpieczenia OC 
komunikacyjnego. 
 
 


