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Do Wykonawc6w uczestniczqcych

w postqpowaniu

W zwiqzku z pytaniem, kt6re wptynqlo do Zamawiajqcego w konkursie na wyb6r brokera
ubezpieczeniowego, Zamawiajqcy wyja5nia co nastqpuje :

1'

$ 1 ust. 2 pkt. 4) lit. 0 w.w. Regulaminu

- ,,Zakres iwiadczonych uslug przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiajqcego bgdzie obejmowal w szczegdlnoici opracowanie dokumentacji iiezbgdnej
do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wieiia publicmego zgodnie z ustawq prawo
Zam6wieri Publicznych tj. przekazanie zamawiajqcemu pelnej dokumentacji postgpowania";

Prosimy o wskazanie przezZamawiaj4cego precyzyjnego zakresu dokumentacji, kt6rej obowi4zek
opracowania i przekazania bgdzie obci4?:al Brokera w sytuacji, gdy Broker bgdzie bral udzial w
postgpowaniu (np. jako biegty) w trybie ustawy Prawo Zamowieit Publicznych, prowadzon
ym przez
Zamawiaj}cego. Przedmiotowe postanowienie m6wi o,,petnej dokumentacji postgpowania;,, powstaje
wigc
w4tpliwoS6 co do tego, o jakiej dokumentacji mowa, innei nii dokumentacia wsLzana
w Q 1 ust. 2 pkt.

4) lit. a). b). d). e) w.w. Resulaminu:

Odpowiedi:
Zamawiajqcy oczekuje, 2e Wykonawca przekaie kompletnq dokumentacjq z przeprowadzonego
postqpowania w zakresie zgodnym w rozumieniu ustawy Prawo Zam6wiefl publicznych,
np. m.in. zapytania

jakie wplynqly od oferent6w wraz z odpowiedziami.

2.

$2w.w.Regulaminu

Prosimy o wyjaSnienie, kt6re z warunk6w okre6lonych w 3 w.w. Regulaminu powinny
zosta1spelniane
$
samodzielnie przez kaZdego z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wien ie,
dzialaj4cych w
ramach konsorcjum, a kt6re warunki mog4 zosta6 spelnione lilcznie.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy wyjaSnia, ie wykonawca dzialajqcy w konsorcjum jest traktowany przez
Zamawiajqcego jako
S 3 Regulaminu mogq zostai spelnione lqcznie.

jeden Wykonawca i warunki w
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$ 4 ust.

I pkt.21w.w.

Regulaminu

Prosimy o wyjaSnienie, kt6ry warunek udzialu w postgpowaniu okreSlony w $ 3 w.w. Regulaminu ma
potwierdza6 wymagany zgodnie z $ 4 ust. 1 pkt. 2l w.w. regulaminu dokument - Certyfikat
potwierdzaj4cy posiadanie systemu zarz4dzaniajako6ci4 zgodny z norrn4 ISO 900I -2015.
W $ 4 w.w. Regulaminu Zamawiajqcy wskazal dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie wymaganych
warunk6w umo2liwiaj4cych prryst4pienie do przedmiotowego konkursu, tSrmczasem w $ 3 nie okreSlono
warunku dotycz4cego stosowania przez WykonawcA systemu zarz4dzaniajakoSci4 zgodnego z norrnq
rso 900r -201s.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy w odpowiedzi na ww. zapytanie iw celu doprecyzowania regulaminu informuje, 2e $ 3
regulaminu otrzymuje pkt 7. o brzmieniu:
7. Dostarczy kserokopiq certyfikatu potwierdzajAcego posiadanie systemu zarzqdzania jako6ciq zgodnego

norma

4.

z

ISO 9001-2015.

$ 13 ust. 4 i ust. 5 w.w. Regulaminu

ProsimyowyjaSnienie,czyw$13ust.4iust.5w.w.Regulaminu,wkt6rychmowao,,(...)liczbie
przeDrowadzonvch oosteoowafi o udzielenie zamiwienia publicznego o wartoici wigkszej lub rdwnej
kwoty olcreilonej w przepisach wydanych na podstawie art.ll ust I ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych
(...)", Zamawiaj4cy ma na mySli postgpowania przeprowadzote przez wykonawcg jako pelnomocnik
zamawiaj1cego (zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zam6wieri publicznych)? Czy w $ 13 ust. 4
i ust. 5 mowa jest r6wnie2 o postgpowaniach, w kt6rych wykonawca bral udzia\, np. jako biegty lub
czlon ek komi sj i przetargowej powolany przez zamawi aj 4ce go?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy ma na mySli tylko postQpowania przeprowadzone przez wykonawcq jako pelnomocnik
zamawiajqcego

.

$ 13 ust. 11w.w. Regulaminu

Prosimy o wyjaSnienie, jaki zwi4zek z przedmiotem zam6wienia objgtego konkursem, kt6rym jest
Swiadczenie obslugi brokerskiej narzeczZamawiaj4cego ma Sredni koszt, w przeliczeniu na jedno l62ko
szpitalne (w podmiotach leczniczych posiadaj4cych powy2ej 400 l6zek szpitalnych) kosztu polisy od
odpowiedzialnoSci cywilnej dla obstugiwanych przez wykonawcg podmiot6w leczniczych w latach20lT20r8.
Ustalone w ten spos6b przez Zamawiaj4cego kryterium oceny ofert budzi uzasadnione wqtpliwoSci co
do jego zgodno6ci z przedmiotem konkursu, kt6rym jest obsluga brokerska, a nie usluga ubezpieczenia.

Koszt polisy ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej wynika z warunk6w usfugi ubezpieczenia
zakupywanej przez zamawiaj4cych w trybie ustawy Prawo zam6wieri publicznych i nie jest elementem
uslugi brokerskiej, albowiem oferty ubezpieczenia skladaj4 zakJady ubezpieczeri, a nie broker.
Wnosimy o wykre6lenie przedmiotowego kryterium.
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Odpowiedi:
Zamawiajqcy wyja$nia i przypomina, 2e Broker, bqdqcy poSrednikiem, pomiqdzy zamawiajqcym a
ubezpieczycielem powinien dbai o wynegocjowanie jak najni2szej stawki ubezpieczeniowej dla swojego klienta.
Zamawiajqcy nie wykre5la 5 L3 ust. LL Regulaminu.

Uniwersytecki Szpitala
im. Jana Mikulicza -

Kierownik Dzialu
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