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Do Wykonawc6w uczestniczqcych w postqpowaniu

W zwiqzku z pytaniami, kt6re wplynqty do Zamawiajqcego w konkursie na wyb6r brokera
ubezpieczeniowego, Zamawiajqcy wyjainia co nastqpuje :

1. $ 13 ust. 2 lit. c). w brzmieniu:
,,2.Liczba publicznych podmiot6w leczniczych o liczbie l6zek min. 400, w rozumieniu ustawy z dnia l5

kwietnia 2011r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. 22013 r.,pol.217 zp62n.zm.), udzielaj4cych 6wiadczeri
w ramach lecznictwa zamknigtego, kt6rym Swiadczono usfugi brokerskie w latach 2014-2018:
od l0 do 50-3 pkt
od 5l do 100 - 7 pkt
powy2ej 100 - l0 pkt"

Prosimy o wykreSlenie kryterium oceny ofert Oferent6w wskazanego w lit. c) w $ l3 ust. Z.pov,ryhsze
motywujemy tym, i2 maj4c na uwadze oszacowan4 przez GUS liczebno66 funkcjonuj4cych na terenie calego
kraju szpitali stacjonarnych, w tym podmiot6w leczniczych o liczbie powyzej 400lizek,wysce malo
prawdopodobne jest spelnienie przezBrokera przedmiotowego kryterium p;nktowania w postaci obstugi
podmiot6w lecznicrych powy2ej 100. Maj4c powy2sze na uwadze, wnioskujemy o wykreslenie
przedmiotowego kryterium punktowania z $ 13 ust. 2 lit c).

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje ,2e t. 5 13 ust. 2 lit. c) pozostaje bez zmian.

2. $ 13 ust. 6- 8 w zakresie lit. c) w brzmieniu:
,,6.Liczbaprzeprowadzonych postgpowan roszczeniowych o zadoS6uczynienie i odszkodowanie w zakresie
ubezpieczef medycznych, obslugiwanych publicznych podmiot6w leczniczych w latach 2016-2018:
a) od 50 do 100 - I pkt
b) od 101 do 400 -2,5 pkt
c) powyZej 400 - 5 pkt
7 . Liczba przeprowadzonych postgpowaf roszczeniowych o zadoS6ucrynienie i odszkodowanie w zakresie
ubezpieczef medycznych, obslugiwanych pozostalych podmiot6w leczni czych w latach 2016-20lg:
a) od 5 do 20 - 1,5 pkt
b)od2ldo50-3pkt
c) powyZej 50 - 5 pkt

lesteimy po to, ieby leczyt, ksztatcii i rozwija| wiedzg medycznq
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8. Liczba przeprowadzonych postgpowari o odszkodowanie w zakresie szk6d maj4tkowych obstugiwanych
publicznych podmiot6w leczniczych w latach 2016-2018:
a) od 100 do 200- 1,5 pkt
b) od 201 do 500 -3 pkt
c) powy2ej 500 - 5 pkt"

Wnioskujemy niniejszym o wykreSlenie w $ 13 w ustgpach 6- 8 odpowiednio brzmienia litery c). Powy2sze
motywujemy tym, i2 przedmiotowe przyjgte przezZamawiaj1cego iloSciowe na tym poziomie liczebnoSci
kryterium punktowania ofert, nie Swiadczy ju2 w naszej ocenie o doSwiadczeniu, kwalifikacjach
zawodowych i know-how Brokera ubezpieczeniowego obsluguj4cego publiczne podmioty lecznicze w
zakresie przeprowadzonych postgpowari o zadoS6uczynienie i odszkodowania oraz postgpowaf w zakresie

szk6d maj4tkowych. Tym samym czynnik ten, nie ma p6zniejszego bezpoSredniego przeloLenia na poziom,
jak i spos6b wykonywaniaprzezBrokera serwisu i obslugi brokerskiej.
Dodatkowo pragniemy podkreSli6, i2 kryterium okreSlone w w/w ustgpach w literze c), bior4c pod uwagg
znajomo66 rynku ubezpieczeniowego i Srodowiska firm brokerskich, iloSciowo warunek ten jest nie do

spelnienia przez jedn4 firmg brokersk4, tj. jednego Oferenta w Konkursie. W axi4zku zpowyilszym, naleZy
uzna6, ii godzi to w zasady uczciwej konkurencji i mo2e nasuwai wniosek, co do okre5leniaprzez
Zamawiaj1cego kryteri6w z litery c) Ww ustgp6w z $ 13 Regulamu z 96ry pod jednego z Wykonawc6w -
konsorcjum firm wsp6lnie sklqdaj4cych ofertg.

Odpowiedi:
ZamawiajqcywyjaSnia, w 513 w ustqpach 6- 8 ocenia do6wiadczenie wykonawcy, w zwiqzku ztym 513w
ustqpach 6- 8 pozostaje bez zmian.
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