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Zalqcznik nr 3: Oswiadczenie Oferenta

Regulaminu Szczeg6lowych Warunk6w
przystqpienia do konkursu uslug brokerskich
Rozdzial

I:

PRZEDMIOT KONKURSU

$1
OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1.

Przedmiotem konkursu jest wyb6r brokera ubezpieczeniowego, Swiadcz4cego uslugi na
podstawie ustawy zdnia 15 grudnia 2Ol7 r. o dystrybucji ubezpie"r"i1oZ.U.21lg.i2l0)

2. Zak<res Swiadczonych

uslug przezbrokera ubezpieczeniowego narzeczZamawiajqcego bgdzie
obejmowal w szczeg6lnoSci:

1) Identyfikacjg

z

2)
3)

i cykliczn4 analizg ryzyka ubezpieczeniowego zwi4zanego
i prowadzonej dzialalnoSci medycznej - i

funkcjonowaniem Zamawiajqcego

niemedycznej.
Analizg dotychczasowego programu ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajqcego
Opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego optymalnie-dopuro*urr.go
do potrzeb i moZliwo6ciZanawiaj4cego tj.:
a) przedstawienie przedmiot6 w i ryzyk przeznaczonych do ubezpieczenia,
b) wyb6r formy i systemu wlasciwej ochrony ubezpieczeniowej,

c) okreSlenie oraz uzgodnienie z Zanawiajqcym wielkoSci sum i limitow

ubezpieczenia,
ustalenie i uzgodnienie z Zamawiajqcym franszyz i innych technicznych element6w
o chro ny ub ezpieczeni owej,
e) propozycje dogodnych procedw zwiqzartych z obslug4 programu i likwidacj4 szk6d.
Opracowanie dokumentacji niezbgdnej do przeprowadzeinia postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego zgodnie z ustaw4 Prawo Zam6wiehPubliiznych tj.:
a) opisanie przedmiotu zam6wienia w uzgodnieniu z Zamawiaj4cym
oraz oszacowanie
jego wartosci zgodnie z ustawa prawo zam6wienpublicznych,
b) przygotowanie SIWZ oraz treSci gl6wnych postanowieri umowy w uzgodnieniu

d)

4)

zZanawiaj4cyffi,

c) czynne uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w

charakterze

d) udzielenie odpowiedzi na zapylania kierowane przez Oferent6w

w

doradcy/bieglego,

po st gpowan ia pr zetar go we

go w

uz go dni e

niu z Zamawiaj qcym,

ramach

e) merytoryczna ocena zlolonych ofert oraz rekomendacja odnoSnie wyboru

5)

6)

Ubezpieczvciela,
D przekazanie zarnawiai4cemu petnej dokumentacj i po stgpowania.
PoSredniczenie przy zawieraniu um6w ubezpieczenii i abuU ezpieczenia z wybranym
towarzystwem w oparciu o pelnq analizE rynku tbezpieczeniowego pod k4tlm
poszczeg6lnych produkt6w ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego
zastosowania w pro gramie ochrony Zamawiajqcego.
Wystgpowanie w roli doradcy w zakresie wyboru zakladt ubezpieczeh przez
Zamawiajilcego, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamowieh
Publicznych (Dz. U. 2 20t8.1986).

7)

Nadz6r nadbielqc4 obslug4 ubezpieczen oraz reprezentowanie Zamwiaj4cego zgodnie z
udzielonym pelnomocnictwem.
8) Kompleksowa obsluga zamawiajqcego w zakresie likwidacji szk6d d.:
a) formulowanie zgloszenia szkody do Ubezpieczyciela,
b) kompletowanie dokumentacji szkodowych,
c) prowadzenie roszczen, w tym czynnoSci w sprawach spornych w imieniu
Zamawiaj4cego w zakresie okreSlonym w pelnomocnictwie,
d) nadz6r nad termin ow E r ealizacj 4 wyplat odszkodowan ia Zamawiaj 4cemu.
9) Udzielanie porad, konsultacji i innej pomocy w zakresie tbezpieczef.
10)Okresowa (polroczna) analiza rynku ubezpieczeniowego pod k4tem poszczeg6lnych
produkt6w ubezpieczeniowych w celu polniejszego ich zastosowania oraz badanie
kondycj i fi nansowej zakladow ubezpieczeh.
11) Opracowanie i wdroZenie programu cyklicznych szkoleri pracownik6w Zamawiaj4cego
z zakresu (minimum 5 szkoleri w przeciqgu roku obowi4zywania umowy):
a) ochrony i obowi4zku ubezpieczonego, w mySl przyjgtego programu ochrony
ubezpieczeni owej Zamawial 1ce go,
b) procedury likwidacji szk6d,
c) minimalizacji ry zyka ubezpieczeniowe go,
d) nowych produkt6w i uslug ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowane przez
Brokera ryzyka wystgpujqc e u Zamawiajqcego.
Przedmiot i zakres Swiadczonej uslugi brokerskiej bgdzie integraln4 czgsci1 umowy, kt6r4
Zamawtaiqcy podpisze z Oferentem. Powinien on zostad opracowany i przedstawiony do
akceptacj i Zamawiqqce go w W znaczonym przez niego terminie.
Obowi4zkiem skladajEcego ofertg jest zapoznanie sig z Regulaminem - Szczeg6lowymi
Warunkami oraz zalqcznikami nr 1, 2,3 oraz uzyskanie wszelkich informacji koniecznych do
prawidlowe go przygotowania oferty.
Zamawrajqcy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmiany warunk6w konkursu, jednak nie p6zniej niL przed uplywem terminu
skladania ofert, z mozliwoSci4 jednoczesnego przedlulenia terminu,
b) uniewaznienia lub odstqpienia od konkursu bez podaniaprzyczyny,
c) wyst4pienia przed uplywem terminu zwiEzania ofert4 do broker6w o mo2liwoSci
przedluhenia terminu zwi4zania ofert4 z powodu nie rozstrzygnigcia konkursu.
Zamaw raj Ecy informuj e j ednocze S nie, Ze ;
a) nie bgdzie udzielal brokerom szczeg6\owych, innych niZ og6lnie dostgpnych informacji,
zwi4zany ch z fu nkcj o no wani e m i dzi alal no S ci1 Zarnawi aj 4ce g o,
b) oferta niespelniaj4ca warunk6w wymaganych w Szczeg6lowych Warunkach
Regulaminie Konkursu zostanie odrzucona,
c) ztfiulu odrzucenia/wykluczenia oferty nie przysluguj4 brokerowi 2adne roszczenia,
d) nie zwraca sig brokerowi dokument6w przedlo2onych w ramach niniejszego konkursu,
e) nie przewiduje sig skladania protest6w i skarg przez Oferent6w.

$2
TRYB UDZIELANIA WYJISNINN
1.

,l

Kuhdy Oferent ma prawo zwr6cenia sig do Zamawiaj1cego o wyjaSnienie zapis6w niniejszego
Regulaminu oraz sposobu przygotowania i z\ozeniaoferty.
Pisma, wiadomoSci, informacje prosimy przesyla6 droga elektroniczn4 na adres
drz@usk.wroc.pl

Strona, kt6ra otrzymuje dokumenty lub informacje pocztE elektroniczn4, zobowtqzanajest do
potwierdzenia faktu ich otrzymania, poprzez odeslanie na adres wskazafly ptzez Oferenta
kr6tkiej informacji o otrzymaniu wiadomoSci.
4. zamawiaiqcynieprzewidujezorganizowaniazebraniaoferent6w.
5. WyjaSnienia bEdq publikowane na stronie zamawiaj4cego. www.usk.wroc.ol (zakladka
konkursy)
J.

Rozdzial

II

WARUNKI PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE KONKURSU
$3
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO KONKURSU

O

zam6wienie mogq ubiegai sig Oferenci, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu z konkursu
(ptzyczyny wykluczenia zostaly wskazane z zalqczniku 2 do regulaminu) oraz spelniaj4 nastgpuj4ce
warunki:
1. S4 uprawnieni do wystgpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Prowadz4 dzialalnoSd na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci brokerskiej,
wydanego przez wla6ciwy organ paristwowy.
3. Posiadajq niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuj4 osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia tj. :
a) Swiadczyli uslugi brokerskie na rzecz minimum 10 publicznych podmiot6w
leczniczych o liczbie lolek minimum 400, udzielaj4cych Swiadczeri w ramach
lecznictwa zamknigtego w latach 2014-2}tg.
b) Swiadczyli uslugi brokerskie na rzecz minimum 50 jednostek sektora finans6w
publicznych w latach 2014-2018
c) uczestniczyli w przeprowadzeniu co najmniej 20 postgpowari o udzielenie
zam6wienia publicznego o wartoSci wigtszej fuU iOwnei kwocie okreSlonej
w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust 8 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych na ubezpieczenie OC i maj4tkowe dla publicznych podmiot6w
leczniczychw ramach lecznictwa zamknigtego i otwartego w latach 2014:20ft
d) uczestniczyli w przeprowadzeniu co najmniej 10 postgpowari o udzielenie
zam6wienia publicznJgo o wartoSci wigkszej- lub r^O*n.j kwocie okreSlonej
w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust 8 ustawy Prawo Zanowieh
Publicznych na ubezpieczenie OC i maj4tkowe dla podmiot6w innych niz
wymieniono w $ 3 ust 3 pkt c w latach 2014-20t9
e) uczestniczyli w przeprowadzeniu min. 50 postgpowari roszczeniolvych
o zadoSduczynienie i odszkodowanie w zakresie tbezpieczen medycznych
obslugiwanych publicznych podmiot6w leczniczy ch w latach 20 | 6 -20 | 8 .
uczestniczyli
w przeprowadzeniu min. 5 postgpowari roszczeniolvych
0
o zado(iluczynienie i odszkodowanie w zakresie ubezpieczeh medycznych
-$
obslugiwanych pozostatych podmiot6w leczniczych innych niz wymieniono *
3
ust 3 pkt. e w latach 2016-2019.
g) uczestniczyli w przeprowadzeniu min. 100 postgpowari o odszkodowanie w zakresie
szk6d maj4tkowych obslugiwanych publicznych podmiot6w leczniczych w latach
2016-2018.
h) posiadaj4 co najmniej 50 os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg,
posiadaj4cych uprawnienia do wykonywania czynno5ci brokerskich zgodnie

- zdany egzarin przed Komisj4 Egzarninacyjn4 dla
Broker6w Ubezpieczeniowych i Reasekuracyj nych.
4. Prowadz4 nieprzerwan4 dzialalno66 brokersk4, co najmniej 5 lat na polskim
rynku.
5. Znajil$at sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapev,niajqcej wykonanie zam6wienia
tj.: posiada aktualn4 polisg ubezpieczeniow4 OC z tytulu prowadzenia dzialalnoSci
brokerskiej w odniesieniu do wszystkich zdarzenna kwotg min. 10.000.00021.
6. Mogq oSwiadczyi o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci brokerskiej w ostatnich pigciu latach.
z wymaganiami ustawowymi

$4
DOKUMENTY JAKIE MUSI ZAWIERAE OTNRTA.

l.

Dla udokumentowania spelnienia wymaganych warunk6w umo2liwiaj4cych przyst4pienie do
Konkursu oraz :uznania formalnej poprawnoSci, oferta musi zawiera6 nastgpujqce dokumenty w

formie oryginalu lub kserokopii poSwiadczonej za zgodnoilc z oryginalem przez Oferenta (brak
kt6regokolwiek z poniZszych dokument6w, lub forma i tresi odmienne od wymaganych
spowoduj e odrzucenie oferty) :
1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy - (zgodny zzalqcznikiem nr 1).
2) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej, jeZeli odrEbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub zgtroszenia
do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesiEcy przed,
upiywem terminu skladania oferty.
3) Aktualne za{wiadczenie wlaSciwego naczelnika urzgdu skarbowego oraz wlaSciwego oddzialu
Zakladtt Ubezpieczefr Spolecznych potwierdzajqcych odpowiednio, ze Oferent nie zalega
z oplatamr podatk6w, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
zaiwiadczenie, 2e uzyskal przewidziarre prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo Lenie na raty
zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu wystawionych nie wczeSniej niZ 3 miesiqceprzeduplywem terminu sktadania oferty.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo

5)

r6wnowa2ne zaSwiadczenie
wlaSciwego organu s4dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby o niekaralnoSci
za przestEpstwo popelnione w zwiqzkrt z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracg zarobkow4, przestgpstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osi4gnigcia korzySci maj4tkowych, a takle za przestEpstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorgarizowanej grupie albo zwi1zku majqcych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego, wystawione nie wczeSniej niZ 3 miesi4ce przed,
upiywem terminu skladania ofert (dotyczy os6b wchodz4cych w sklad organ6w
reprezentuj 4cych podmiot).
Zezwolenie - decyzjE na wykonywanie dzialalnoSci brokerskiej w zakresie ubezpieczeri wydane
przez wlaSciwy organ nadzoru.

6) W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i
7)
8)
9)

finansowej Zamawiaj4cy L4da zloaenia
oSwiadczenia o kondycji finansowej w postaci zestawienia przychod6w, koszt6w i wyniku
finansowego w poszczeg6lnych latach 2014-2018
OSwiadczenie,2e Oferent nie podlega wykluczeniu z Konkurst (zal1cznik nr 2).
OSwiadczenie, 2e Oferent zapoznal sig z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeaen
(zalqczniknr 3).
Koncepcja obslugi brokerskiej Zamawiq4cego w zakresie ubezpieczen wraz z propozycj4
formy reakcji oraz sposobami rozwi4zywania podstawowych problem6w z zakresu obslugi
ubezpreczeniowej i oferowanych uslug dodatkowych wzmacniaj4cych politykg zarz1dzania
ryzykiem.

10) Wykaz publicznych

podmiot6w leczniczych o liczbie loaek min. 400, udzielajEcych Swiadczeri

w ramach lecznictwa zamknigtego, kt6rym Swiadczono uslugi brokerskie w latach 2014-2018
(nale?y dolqczy 6 referencj e).

ll)Wykaz jednostek z sektora finans6w publicznych, kt6rym Swiadczono uslugi

brokerskie

w latach 2014-2018 (nale2y dolqczy(, referencje).
l2)Zestawienie przeprowadzonych postgpowari o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci
wigkszej lub r6wnej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.1l ust 8 ustawy
Prawo Zamlwiefi Publicznych na ubezpieczenie OC i maj4tkowe dla plac6wek lecznictwa
zamknigtego i otwartego w latach2014-2018 /zestawienie powinno zawierac: nzwg podmiotu
(zamawiaj?ce go), nr o glo szen ia z D z.IJE i datg publikacj i/.
l3)Zestawienie przeprowadzonych postgpowafl o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci
wigkszej lub r6wnej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.l i ust 8 ustawy
Prawo Zam6wien Publicznych na ubezpieczenie OC i majqtkowe dla podmiot6w innych niZ
wymieniono w $ 3 ust 3 pkt c w latach 2014-2018. /zestawienie powinno zawierac.. nazwg
podmiotu (zamawiaiqcego), nr ogloszenia zDz.llB i datg publikacji/.
14)

Zestawienie przeprowadzonych postgpowari roszczeniolvych o zadolcuczynienie
i odszkodowanie w zakresie tbezpieczeri medycznych, obslugiwanych publicznych podmiot6w
leczniczy ch w latach 201 6 -20 I 8.

15)

Zestawienie przeprowadzonych postgpowari roszczeniowych

o

zadolcuczynienie
odszkodowanie w zakresie ubezpieczeri medycznych, obslugiwanych pozostalych podmiot6w
leczniczych innych niz wymieniono w $ 3 ust 3 pkt e w latach 2016-20lg.
l6)Zestawienie prowadzonych postgpowari o odszkodowanie w zakresie szk6d maj4tkowych
obslugiwanych publicznych podmiot6w le czniczy ch w latach 20 I 6 -20 I g .
17) OSwiadczenie o posiadanym doSwiadczeniu na rynku brokerskim wg. zalqcznikanr 4.
,
l8)OSwiadczenie o posiadaniu systemu jego dostEpnoSci ON-LINE dla Zarnawiajqcego,
dotyczqcego procesu zglaszaria i likwidacji szk6d oraz biezqcego monitorowania poriEpO*
jego realizacji.
l9)OSwiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych u Oferenta, posiadaj4cych uprawnienia do
wykonywania czynnoSci brokerskich zgodnie z wymaganiami ustawowymi. - zdany egzamin
ptzed Komisj4 Egzaminacyjn4 dla Broker6w llbezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
20)Aktualna polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialnoSci cywilnej zty\iluprowadzenia dzialalnoSci
brokerskiej.
21)Certyfikat potwierdzajqcy posiadanie systemu zarzqdzania jakoSci4 zgodnego z norma ISO

i

i

900 I -201 5.

Umowg reguluj4c4 wsp6lpraca podmiot6w wystgpuj4cych wsp6lnie (umowa konsorcjum,
a w przypadku sp6lki cywilnej - umowa sp6lki cywilnej),
23)Analiza wysokoSci skladki ubezpieczeniowej w zakresie OC przypadaj4cej na jedno l6zko, w
-z
obslugiwanych podmiotach leczniczych posiadaj4cych min. 400 l6zek zgo-dnie
zalqcznikiem
nr5

22)

Zamawiai}cy zastrzega sobie prawo przedstawienia do podpisu wlasnej wersji umowy.

2.

Jeheli Oferent posiada siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w $
rkludu odpowiedni dokument lub
dokumenty w jgzyku polskim (przetlumaczony przez tlumacza priysigglego), wystawione
zgodnie z prawem kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejs ce zarnieszkurria, potwierdzaj qce, ze:
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci,
b) Nie orzeczono wobec niego zakazuubiegania sig o zam6wienie,
c) Nie zalega z uiszczarriem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo,2e uzyskal zgodne z prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnoSci lub wstrzymania w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu.

l,

w kraju, w kt6rym Oferent posiada siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. I a, b, c , zastgpuje sig je dokumentem zawieraj4cym
oSwiadczenie zlohone przed notariuszem, wlaSciwym organem s4dowym, administracyjnym
albo organem samorz4du zawodowego
kraju, w
- - gospodarczego
Oferent ma siedzibe
Q lub
e--r --------o- ---J-'
" kt6rym
^---^J
lub mieJsce zamieszkania.

3. Je2eli

Potwierdzenia kserokopii dokument6w dokonuje osoba upowaZniona do skladania oSwiadczeri woli
w imieniu Oferenta bqdZ vwznaczony pelnomocnik: w przyoadku. kied:s potwierdzenia
dokument6w dokonuje osoba niewymieniona w dokumencie upowazniajec)rm do w-'rstgpowania
w obrocie prawnym. naleZy dol4czyd upowaznienie.

UWAGA !
ocena ofert pod wzglgdem formalnym dokonywana bgdzie po otwarciu ofert, a przed ich ocen4
merytoryczn4. Przygotowuj4c ofertg prosimy o sprawdzenie wymagari zawartych w niniejszym
Regulaminie.

4. W przypadku, gdy kt6rakolwiek

czgS6 powyhszych dokument6w nie dotyczy Oferenta,

nalely

wpisa6..nie dotvczv".

Rozdzial

SPOSoB PRZYGOTOWANI A

III
I

TLOZ'ENIA OF'ERTY

$s
FORMA I TRESC OFERTY
1.

2.
J.

4.
5.

Oferta winna by6 sporz4dzona na FORMULARZU OFERTOWYM (zat4cznik nr l) wraz
z wymaganymi DOKUMENTAMI I OSWIADCZENIAMI, o kt6rych mowa w niniejszym
Regulaminie - Szczeg6lowych Warunkach. Dopuszcza sig przetworzenie w/w. formularza
z zachowaniem jednak szaty grafrcznej, tabelarycznej. Zabronione jest nanoszenie wlasnych
zapis6w.
Kuzdy Oferent przedklada tylko jedn4 ofertg. Oferent, kt6ry przedlo2y wigcej niZ jedn4 ofertq
zostanie wykluczony z Konkursu.
Oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniemi zloaeniem oferty.
Oferta powinna byi sporz4dzona pisemnie pod rygorem niewa2noSci, w jgzyku polskim,
w spos6b czytelny.
Dokumenty niejawne zalqczone do oferty Oferent mo2e zloty| w odrgbnej (niejawnej) czgsci
oferty. W takim przypadku Oferent winien z\oty| dodatkowe oSwiadczenie nie p62niej niL
terminie skladania ofert,
te strony oferty stanowi4 tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie wypelnienie tego punktu nie bgdzie skutkowa6 odrzuceniem oferty. Zamawiajqcy zal
przyjmre, i2 informacje podane w tre6ci oferty mohe ujawni6.

w

6.

iz

UWAGA:
W rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
2003 r., nr 153, poz. 1503 zpoZn. zm.),przeztajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sig nieujawnione
do wiadomoSci publicznej informacje techniczne, technologiczne, orgatizacyjne przedsigbiorstwa
lub inne informacje posiadaj4ce wartoSd gospodarcz4, co, do kt6rych przedsigbiorca podj4l
niezbEdne dzialania w celu zachowania ich poufnoSci (art. 11 ust. 4 wlw ustawy).

7.

8.

Oferta (tj. kazda strona) winna byd podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub
przedstawicieli Oferenta upowaZnionego do podejmowania zobowiqzafi w imieniu Oferenta
zgodnie z wpisem reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniaj4cym do wystgpowania
w obrocie prawnym lub udzielonym pelnomocnictwem zgodnie-z-przepisami'kodeksu
cywilnego. Wszelkie zalqczniki do oferty (strony) winny by6 r6wniez podpis ane przez
umocowanych przedstawicieli Oferenta.
Pelnomocnictwo winno by(, dolqczone do oferty, o ile nie wynika z innych dokument6w
zalqczony ch pr zez

O

ferenta.

9. Poprawki w ofercie

muszq by6 naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisuj4cej ofertg.
10. Oferty stanowi4 zalqcznikdo protokolu i

s4

jawne.

s6

TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SZCZEGOLOWYCH WARUNKACH
RE,GULAMINIE

W szczeg6lnych przypadkach, Zarrawiaj1cy mole w kazdym czasie, przed uplywem terminu do
skladania ofert, zmodyfikowai tresi dokument6w zawieraj4cych szczeg6lowe warunki. Dokonane
w ten spos6b uzupelnienia zostanq zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego
www.usk.wroc.pl w zakladce konkursy.

s7
PRZEDLUZENIE TERMINU SKI,ADANIA OFERT
zamawiajqcy moZe przedluzyt termin skladania ofert przed jego uplywem:
a) na wniosek Oferenta, kt6ry z przyczyn od niego niezalehnych nie jest w stanie zlohyc oferty
w Wznaczonym terminie,
b) w celu umo2liwienia Oferentom uwzglgdnienia w ofertach otrzymanych wyjaSnieh byd|
uzupelnieri dotyczqcych szczeg6lowych warunk6w.

s8
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERTY
Ofertg sklada sig w jednym egzemplarzu.
2. Oferent winien umieSci6 ofertg w dw6ch zamknigtych kopertach oznakowanych
nastgpuj4cy:
1.

a) koperta zewngtrzna:

- Nazwa i adres nadawcy
- Adres odbiorcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wroclawiu
M.C. Sklodowskiej 58, 50-369 Wroclaw

z dopiskiem

:

w

spos6b

Oferta na brokera Swiadcz4cego uslugi ooSrednictwa ubezpieczenioweeo w zakresie
ubezpieczenia maj4tku i odpowiedzialnoSci cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego we Wroclawiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroclawiu
Nie otwierad przed 8.05.2019 r. eodz. 9:00
b.)

koperta wewngtrzna:

- Nazwa i adres nadawcy
- Adres odbiorcy :

:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wroclawiu
M.C. Sklodowskiej 58, 50-369 Wroclaw
z dopiskiem :
Oferta na brokera Swiadcz4cego uslugi poSrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie
ubezpieczenia majQtku i odpowiedzialnoSci cvwilnejUniwers)rteckieeo Szpitala
Klinicznego we Wroclawiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Koperta wewngtrzna winna byt zapieczgtowana w spos6b gwarantuj4cy zachowanie
poufnoSci jej treSci orazzabezpieczajqcy jej nienaruszalnoSd do terminu otwarcia ofert.
Oferta powinna by(, zlolona w spos6b uniemo2liwiaj4cy jej przypadkowe otwarcie.
4. Jeheh oferta zostanie zlolona w inny spos6b niz wyzej opisany, Zamawiajqcy
J.

nie bierze
odpowiedzialnoSci za nieprawidlowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty.
W przypadku dostarczenia oferty pocztq kuriersk4, Oferent jest zobowiqzany dostarczyd
przesylkg na adres podany w rozdziale 3 $ 8 pkt. 2.
se
MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

2.

3.

4.

5.

Oferta powinna byt, z\ohona do dnia 7.05.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiaj4cego tj.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wroclawiu ul. M.C.
Sklodowskiej 58, 50-369 Wroclaw - Kancelaria pok. -1.17 (przyziemie).
Je2eli oferta wplynie do Zamawiajqcego pocztq,lub inn4 drog4 (np. poczt4 kuriersk4), o terminie
zlohenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiajqcego, a nie termin wyslania
np. listem poleconym bEdL zlolenia zleceniapoczcie kurierskiej.
Oferty zlohone po terminie bgd4 zwr6cone oferentom bez otwierania.
Miejsce i termin otwarcia oferty:
Zamawiajqcy otworzy oferty w dniu 8.05.2019 r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiajqcego tj.:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska2l3,50-556 Wroclaw w Sali Konferencyjnej,
bud H, II p. pok. 3.03
Otwarcie ofert:

a) jestjawne,

b)

po otwarciu ofert podaje sig imig i nazwisko,rLazw1 (firmE) oraz adres (siedzibg)
Oferenta, kt6rego oferta jest otwierana.
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TERMIN ZWIAZANTA OFERTA, WYCOFANIE OFERT
1.

oferenci pozostajq

Twiqzarri oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczy1a sig wraz

z uplywem terminu skladania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwiqzaniaofert4
Zamawiaiqcy moze zv,rocic sig do Oferent6w o przedlulenie tego terminu o okreslony okres,
nie dluZszy jednak niZ 30 dni.
J. Zgoda Oferent6w na przedluZenie okresuzwiEzaniaofert1musi byd wyra2onana piSmie.
4. Bieg terminuzwiqzania ofert4 rozpoczytasig wraz z uplywem terminu skladania ofert.
5. Oferent ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wprowadzi( zmiany do tre6ci
zlohonej oferty. W tym celu przesyla Zamawiaj4cemu tre5i zmian w kopercie zaadresowanej
wg wzoru okreslonego w $ 8 niniejszego rozdzialu z dopiskiem,,ZMIANA,'.
6. Oferent ma prawo wycofad sig z postgpowania przed, uplywem terminu skladania
ofert.
Podstawa wycofania jest zlozenie pisemnego powiadomienia w kopercie zaadresowanej wg
wzoru okreslonego $ 8 niniej szego rozdzial:u z dopiskiem,,wycoF.{NIE ".
7. Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANIE" bgd4 otwierane w pierwszej kolejnoSci
i po
stwierdzeniu. poprawnoSci postgpowania Oferenta wycofane oferty bEde zwracane bez
otwierania. Zadna oferta nie moZe by6 modyfikowana lub wycofana po uplywie terminu
2.

skladania ofert.

s11
WARUNKI UMOWY

1. Broker bgdzie dla zarnawiaj4cego Swiadczyl uslugi poSrednictwa ubezpieczeniowego
ubezpieczenia mai4tku i
odpowiedzialnosci cywilnej
z ustawq

w zakresie

z dnia 15.12.2017r. o dystrybucji ubezpieczen

zgodnie

2. Koszty powy2szych czynnosci Broker pokrywa ze srodk6w wlasnych.
3. Wynagrodzenie Brokera stanowii bgdzie prowizja brokerska *ypiu"uru
4.
5.

przez ubezpieczyciela
wybranego pruez Zatnawiaj1cego zgodnie z ustaw4 Prawo Zarnliiei_ Publicznych.
Broker w przypadku powstania szkody w maj4tku Zamawiajqcego, wynikaiacij z winy brokera

lub w

przypadku nierzetelnego wywiqzywania sig
odpowiedzialnoS6 kontraktow4 i deliktowE.

-

z *ur.rrtO*

umowy

poniesie

Skladki ubezpieczeniowe bgd4 przekazywane bezposrednio przez Zamawiajqcego na rachunek
bankowy Ub ezpieczyciela.
6. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesigcy z moZliwoSci4 jej rozwi4zania bez podania
pr zy czy ny z zachow anie m mi e s i gczne go term inu wypo wi e dzeni a.
wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci.
8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo ostatecznego sformulowania tresci umowy. Do tresci mog4
zostat wprowadzone tylko v,rylqcznie takie postanowienia, kt6re nie bgd4 powodowi6
sprzecznoSci umowy z warunkami i postanowieniami okreSlonymi w niniejszym Regulaminie Szczeg6lowych Warunk ach or az z obowi4zuj 4cymi przepi sami prawa pot stie go.
9. W sprawach nie uregulowanych umowq zastosowanie maj4 przepisy ustawy dniu 15.12.2017r
o dystrybucj i ubezpiecze6..
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Rozdzial

IV

BADANIE I OCENA OFERT
s12
BADANIE OFERT

l.
2.

3.
4.

Po zakoriczeniu czESci jawnej

-

Zamawiaj4cy dokona wstgpnej weryfikacji ofert. W dalszej

czgSci dokona badania ofert.

W pierwszym etapie postgpowania komisja przetargowa powolana przez Zamawiaj4cego bada
czy Oferenci nie podlegaj4 wykluczeniu. Nastgpnie Komisja sprawdza oferty Oferent6w
niewykluczonych i odrzuca oferty, niespelniaj4ce wymagan i warunk6w okreslonych
w Szczeg6lowych Warunkach - Regulaminie. Komisja dokona badania, oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty spoSr6d ofert nieodrzuconych oraz gdy Oferent, kt6ry zlozryl ofertg nie
zostal wykluczony z postgpowania.
Komisja dokona oceny ofert zgodnie z kryeriami okreslonymi w szczeg6lowych warunkach.
Zarrrawiajqcy poprawia oczywiste omylki w treSci oferty, niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym
Oferenta.

5.

Z postgpowania wyklucza sig Oferent6w,kt6rzy nie spelniaj4 warunk6w okreSlonych w pkt. I
Zalqcznikanr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. O wykluczeniu z postgpowania Oferent zostanie niezw\ocznie poinformowany.
7. Konkurs jest waZny cho6by wplyngta jedna oferta spelniaj4ca warunki konkursu i regulaminu.
$13

OCENA OFERT

1.

- KRYTERIA (punktowania)

Koncepcja obslugi brokerskiej Zamawiajqcego w zakresie ubezpieczef wraz z propozycj4
formy reakcji oraz sposobami rozwiqzywania podstawowych problem6w z zakresu obslugi
ubezpieczeniowej i oferowanych uslug dodatkowych wzmacniaj4cych politykg zxzqdzania
ryzykiem:
a) od 0 do 40 pkt.

Komisja konkursowa ocenia zawartofii merytorycznq przedstawionej koncepcji Oferenta, ktdry
uzyskal min 25 punktdw w pozostalych kryteriach.

2.

Liczba publicznych podmiot6w leczniczych o liczbie l62ek min.400, w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z p62n. zm.),
udzielaj4cych Swiadczeri w ramach lecznictwa zamknigtego, kt6rym Swiadczono ustrugi
brokerskie w latach 2014-2018:

a)od10do50-3pkt
b) od 51 do 100 - 7 pkt
c) powyzej 100 - 10 pkt

3. Liczba jednostek z

sektora finans6w publicznych, kt6rym Swiadczono uslugi brokerskie

w latach 2014-2018:
a) od 50 do 100 -2,5 pkt
11

b) od 101 do 150 - 5 pkt
c) powyzej 150 - l0 pkt

4.

Liczba przeprowadzonych postgpowari o udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci
wigkszej lub r6wnej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art.l1 ust 8 ustawy
Prawo Zan6wiefi Publicznych na ubezpieczenie OC i maj4tkowe dla plac6wek lecznictwa
zamknigtego i otwartego w latach 2014-2018:

a)od20do50-5pkt
b) od 51 do 100 - 10 pkt
c) powyzej 100 - 15 pkt

5. Liczba przeprowadzonych postgpowari o

udzielenie zam6wienia publicznego o wartoSci
wigkszej lub r6wnej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.l1 ust 8 ustawy
Prawo Zan6wiefi Publicznych na ubezpieczenie OC i majqtkowe dla podmiot6w innych niZ
wymieniono w $ 3 ust 3 pkt d w latach 2014-2018:
a) od l0 do 50 -2pkt
b) powyzej 50- 5 pkt

6. Liczba przeprowadzonych

postgpowari roszczeniolvych o zadoSiuczynienie i odszkodowanie
w zakresie :ubezpieczeri medycznych, obslugiwanych publicznych podmiot6w leczniczych
w latach 2016-2018:
a) od 50 do 100 - 1 pkt
b) od 101 do 400 - 2,5 pkt
c) powyzej 400 - 5 pkt

7. Liczba przeprowadzonych

postgpowaf roszczeniolvych o zadoS6uczynienie i odszkodowanie
w zakresie ubezpieczeh medycznych, obslugiwanych pozostalych podmiot6w leczniczych
w latach 2016-2018:
a) od 5 do 20 - 1,5 pkt

b)od21do50 -3pkt
c) powyzej 50 - 5 pkt

8.

Liczba przeprowadzonych postgpowari o odszkodowanie w zakresie szk6d maj4tkowych
obstugiwanych publicznych podmiot6w leczniczy ch w latach 20 | 6 -20 I B :
a) od 100 do 200- 1,5 pkt
b) od201 do 500 -3 pkt
c) powyzej 500 - 5 pkt

9. Liczba os6b zatrudnionych u Oferenta na umowg o pracA posiadaj4cych

uprawnienia brokerskie

i wykonuj 4cych czynnoSci brokerskie:
a) od 50 do 100- 1,5 pkt
b) od l0l do 150 - 3 pkt
c) powyZej 150 - 5 pkt
10. DoSwiadczenie na rynku brokerskim
a) od 5 do 10- 1,5 pkt

(w latach):

b)od10do15 -3pkt
c) powyzej

15

-

5 pkt

w przeliczeniu na jedno l6zko szpitalne (w podmiotach leczni czychposiadajEcych
powy2ej 400 l62ek szpitalnych) kosztu polisy od odpowiedzialnoSci cywilnej dla

11. Sredni koszt,

obslugiwanych podmiot6w leczniczych w latach 20t7-2018:
a) od 0 zl do 400 zl- 20 pkt

t2

b) od 401 zl do 600 zt
c) od 601 zl - 5 pkt

-

15

pkt

s14
WYB6R OFERTY. OGI-OSZENIE WYNIKoW

1. Zamawiaj1cy

2.
3.

4.

podpisze umowg z Oferentem, kt6ry przed\oty ofertg najkorzystniejsz4 z punktu
widzenia kryeri6w przyjgtych w specyfikacji.
Wyniki postgpowania zostan4 ogloszone w siedzibie Zamawiajqcego.
Niezale2nie od ogloszenia o wyborze oferty zostan4 powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.
Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

ZAMAWIAJ4CY
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