Wrocław 30.04.2019r.
Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego, Zamawiający wyjaśnia
co następuje :
1.

Wnioskujemy o uzupełnienie § 5 ust. 5 Wzoru Umowy o wskazany zapis: „Składkę będącą podstawą naliczenia 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”.
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że par.5 ust 5 umowy otrzymał nowe brzmienie ( zgodnie z odpowiedzią
Zamawiającego – pytania 1).

2.

Prosimy o doprecyzowanie sformułowania znajdującego się w §4 ust. 1 pkt 10 oraz § 13 ust. 2 Regulaminu. Czy jako
„publiczne podmioty lecznicze” rozumiane są również szpitale które funkcjonują w formie spółek prawa handlowego?
Chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na fakt, że coraz częściej Szpitale przyjmują formę spółek prawa handlowego, dlatego
prosimy o potwierdzenie możliwości uwzględnienia w przygotowywanych wykazach tego typu podmiotów leczniczych.
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że par.4 ust. 1 pkt 10 regulaminu został już doprecyzowany (zgodnie z odpowiedzią
Zamawiającego – pytania 1).

3.

§13 ust. 9 Regulaminu punktuje liczbę osób zatrudnionych u oferenta na umowę o pracę posiadających uprawnienia brokerskie i wykonujących czynności brokerskie, gdzie maksymalną liczbę punktów (5 pkt) otrzyma podmiot/ konsorcjum brokerów zatrudniający ponad 150 osób. Tak duża liczba brokerów nie jest równoznaczna z jakością obsługi brokerskiej i należytym wykonaniem usług. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przyznanie maksymalnej liczby punktów Wykonawcy zatrudniającemu ponad 70 brokerów. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w zestawieniu można uwzględnić także
brokerów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy uprawnienia brokerskie nabyli w inny sposób, niż poprzez
zdany egzamin brokerski.
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że par. 13 ust. 9 regulaminu- pozostaje bez zmian.

4.

Na podstawie § 13 ust. 11 Regulaminu Wykonawca otrzyma wskazaną liczbę punktów w zależności od średniego kosztu (w
przeliczeniu na jedno łóżko szpitalne) polisy odpowiedzialności cywilnej dla obsługiwanych podmiotów leczniczych w latach
2017-2018. Chcielibyśmy jednak wskazać, że ogólny koszt polisy nie zależy od wielkości i potencjału brokera, ale przede
wszystkim od rodzaju ryzyka danego podmiotu leczniczego oraz łącznej kwoty wypłaconych przez ubezpieczycieli
odszkodowań. Kryteria te stawiają w uprzywilejowanej pozycji brokerów, którzy doradzają Szpitalom z mniejszym ryzykiem,
w których jest niższy koszt polisy OC. Uprzejmie prosimy więc o wykreślenie tego kryterium z warunków Regulaminu
konkursu.
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że par. 13 ust. 11 regulaminu- pozostaje bez zmian.

5.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 14-16 Wykonawca musi przedstawić zestawienie prowadzonych postępowań roszczeniowych o
zadośćuczynienie i odszkodowanie. Z uwagi na tajemnicę brokerską / ubezpieczeniową zwracamy się z prośbą
o
potwierdzenie,
że
zestawienie
może
zawierać
jedynie
łączną
liczbę
szkód
w każdym kryterium bez ujawniania danych konkretnej 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.

6.

Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2019 r. w celu uwzględnienia w ofercie ewentualnych
zmian.
Odpowiedź : 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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