SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
W WARSZAWIE
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DZP.071.13.2017.3.JS

Warszawa, dn. 23 maja 2017 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SPDSK
KON/DZP/01/2017
W związku z otrzymaniem od Wykonawców zapytań dotyczących ww. konkursu, Zamawiający –
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie modyfikacji:
W kryterium 3 opisanym w punkcie VIII ppkt 3 Regulaminu Konkursu prosimy o możliwość zmiany
punktacji uwzględniającej przyznanie najwyższej liczby punktów od 30% lub 35% obniżki składki.
Powyższe argumentujemy tym, iż uzyskanie obniżek w wysokości 40% lub wyższe w przypadku tak
dużych podmiotów (spełniających warunki: min 500 łóżek, min 500 000 zł rocznej składki) może wiązać
się z wieloma elementami m.in. ze znacznym ograniczeniem zakresu ubezpieczenia, które powoduje
nieporównywalność okresu poprzedniego (X1) i obecnego (X2). Ponadto prosimy o doprecyzowanie, że
chodzi o porównanie składek rocznych płaconych przez Szpital.
Pragniemy również zauważyć, że praca brokera nie polega na jednorazowym działaniu, a na
wypracowanej wieloletniej polityce zarządzania ryzykiem. To perspektywa co najmniej kilku lat pozwala
na ocenę skuteczności brokera w stałym minimalizowaniu ryzyka i obniżeniu składki lub utrzymaniu
składek przy niekorzystnym poziomie szkodowości. Przykładem może być jeden z naszych klientów –
znaczący wieloprofilowy Podmiot Leczniczy mający ponad 800 łóżek, którego składka za kompleksowe
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej od co najmniej 3 lat nie przekracza 400 000 zł.
Odp.: 1) Zamawiający zmienia treść pkt. VIII (Kryteria oceny ofert) – w następujący sposób:
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT - po zmianie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
NIP: 526-025-15-98 , REGON: 000288969
KRS: 0000158332
tel. 22 317 97 63, 22 317 97 88, 22 317 97 90
fax 22 317 97 97
e-mail: dzp.spdsk@litewska.edu.pl
www.spdsk.edu.pl

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt., gdzie:
1. Doświadczenie na rynku brokerskim w RP:
5 1at- 5 pkt.
od 6 do/i 10 lat - 10 pkt.
od 11 do/i 15 lat- 15 pkt.
16 i więcej lat —20 pkt.
Niniejsze kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zwartej w oświadczeniu złożonym przez
Wykonawcę na Formularzu określonym w Zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Kadra pracownicza - liczba pracowników zatrudnionych przez oferenta posiadających zdany egzamin
brokerski mających doświadczenie w obsłudze brokerskiej podmiotów leczniczych(oceniane na
podstawie oświadczenia):
do 3 osób – 1 pkt.
od 4 do/i 10 osób – 5 pkt.
powyżej 10 osób – 10 pkt.
Niniejsze kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zwartej w oświadczeniu złożonym przez
Wykonawcę na Formularzu określonym w Zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Postępowanie (ogłoszone i rozstrzygnięte – pomiędzy 01.10.2016r. a datą składania ofert w niniejszym
konkursie) na wybór ubezpieczyciela dla publicznego podmiotu leczniczego, posiadającego w strukturze
powyżej 500 łóżek szpitalnych z minimalna składką 500 000,00 zł na wszystkie zadania i rodzaje
ubezpieczeń z minimalną obniżką w stosunku do przetargu poprzedniego min. 20 %:
20 % obniżki - 5 pkt.
21-29 % obniżki – 10 pkt.
30-39 % obniżki - 20 pkt.
40 i więcej % obniżki - 30 pkt.
Niniejsze kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zwartej w oświadczeniu złożonym przez
Wykonawcę na Formularzu określonym w Zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu, gdzie Wykonawca
zastosuje wzór:
Wynik: (X1-X2)/X1 x 100%
Gdzie:
X1 – wartość składki rocznej z poprzedniego przetargu,
X2 – wartość składki rocznej z obecnego przetargu.
4. Liczba publicznych podmiotów leczniczych u których został wdrożony informatyczny program
umożliwiający zgłaszanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych:
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do 10 klientów – 5 pkt.
powyżej 10 klientów – 10 pkt.
Zamawiający oceni wszystkie ww. kryteria na podstawie informacji zawartych w Formularzu,
stanowiącym Zał. nr 2 do niniejszego pisma. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni
wszystkie wymagania określone w niniejszym piśmie oraz uzyska największą liczbę punktów za ww.
kryteria (pkt.: 1 + 2 + 3 + 4, gdzie max. liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi: 70 pkt.). Jeśli dwie
lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów wówczas Zamawiający wybierze spośród nich
Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w kryterium wymienionym w pkt. 3 powyżej (tj. w
zakresie „obniżki w stosunku do przetargu poprzedniego”).
2) Ponadto Zamawiający zmienia treść pkt. I ust. 5 (Warunki stawiane oferentom …) – w następujący
sposób:
5. Przeprowadzili postępowanie (ogłoszone i rozstrzygnięte – pomiędzy 01.10.2016r. a datą składania
ofert w niniejszym konkursie) na wybór ubezpieczyciela dla publicznego podmiotu leczniczego,
posiadającego w strukturze powyżej 500 łóżek szpitalnych z minimalną składką 500 000,00 zł
rocznie, na wszystkie zadania i rodzaje ubezpieczeń, gdzie osiągnięta została obniżka w stosunku do
przetargu poprzedniego (umowy) o min. 20 %.

3) Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje treść pkt. VI ust. 1 (Dokumenty jakie musi zawierać oferta) –
w następujący sposób:
1. Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami – Zał. nr 1. (…)

4) W związku z ww. zmianami Zamawiający wprowadza także zmianę w treści Zał. Nr 1 do Regulaminu tj.
w Formularzu ofertowym oraz w Zał. Nr 2 do Regulaminu tj. Formularzu dot. Kryteriów oceny ofert–
zgodnie z treścią jak niżej:
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu – po zmianie
FORMULARZ OFERTOWY
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SPDSK W WARSZAWIE

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i Nazwisko: .....................................................................................................................
Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul......................................................
Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….………….........................................
http:// ..................................................... e-mail: ...............................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów:.......................................................... tel. ..................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Siedziba: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o konkursie na Wybór brokera ubezpieczeniowego oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią regulaminu niniejszego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Spełniamy warunki udziału, określone w Regulaminie konkursu i nie zachodzą w stosunku do nas
żadne podstawy wykluczenia. W razie potrzeby zobowiązujemy się przedstawić Zamawiającemu na
jego żądanie (w ciągu 3 dni roboczych) dokumenty /dowody potwierdzające spełnianie tychże
warunków udziału. Jesteśmy świadomi, że w przypadku braku złożenia w terminie tychże
dokumentów/ dowodów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Regulaminu.
3. Zawarte w Regulaminie „Istotne Postanowienia Umowy” zostały przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od złożenia ofert.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (potwierdzające m.in. spełnianie warunków udziału
w postpowaniu, o których mowa w rozdziale I Ogłoszenia/Regulaminu), tj.:
1) Wykaz podmiotów leczniczych prowadzących działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego,
obsługiwanych w 2016 i/ lub 2017 r. (wykaz sporządzony we własnym zakresie z zaznaczeniem min.
10 podmiotów leczniczych posiadających w strukturze szpital posiadający powyżej 500 łóżek
szpitalnych.) – załącznik obowiązkowy.

2) Wykaz postępowań dla podmiotów leczniczych (na wszystkie zadania i rodzaje ubezpieczeń) na wybór
ubezpieczyciela przeprowadzonych w trybie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, które broker przeprowadził samodzielnie bądź występował w roli biegłego, członka komisji lub
pełnomocnika od 01.01.2016 r. (zaznaczeniem min. 10 podmiotów leczniczych posiadających w
strukturze szpital posiadający powyżej 500 łóżek szpitalnych.) - załącznik obowiązkowy.

Uwaga – zamiast wykazu postępowań, o którym mowa w pkt. 2 powyżej - Wykonawca może
załączyć:
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10 kopii aktywnych umów o świadczenie usług brokerskich na rzecz publicznych podmiotów
leczniczych posiadających w strukturze szpital posiadający powyżej 500 łóżek szpitalnych,
które zawarł broker dla podmiotu leczniczego.
Uwaga – Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych
warunków określonych w rozdziale I Ogłoszenia / Regulaminu. W przypadku braku złożenia tych
dokumentów Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich złożenia na każdym
etapie niniejszego konkursu – zgodnie z treścią pkt. 2 powyżej.
6. ….............................................................................................................................................
7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczamy, że oferta: zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str. ……………. oferty
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz
zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.
9. Oferta zawiera …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........ do nr …........ .
10. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................

……………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu – po zmianie
FORMULARZ DOTYCZĄCY KRYTERIÓW OCENY OFERT
W KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SPDSK W WARSZAWIE
Nazwa Wykonawcy …......................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….......................................................................................................................
Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria oceny ofert określone w Regulaminie konkursu oraz:
1. Posiadam doświadczenie na rynku brokerskim w RP, które wynosi …... *(podać liczbę lat) lat.
2. Zatrudniam ..….* (podać liczbę osób) pracowników posiadających zdany egzamin brokerski i
mających doświadczenie w obsłudze brokerskiej podmiotów leczniczych.
3. Przeprowadziłem postępowanie w trybie ustawy Pzp (ogłoszone i rozstrzygnięte – pomiędzy
01.10.2016r. a datą składania ofert w niniejszym konkursie) na wybór ubezpieczyciela dla
podmiotu leczniczego: …………………………………. (wskazać nazwę i adres podmiotu), posiadającego
w strukturze powyżej 500 łóżek szpitalnych z minimalną składką 500.000 zł. na wszystkie
zdarzenia i rodzaje ubezpieczeń z minimalną obniżką w stosunku do przetargu poprzedniego
wynoszącą: ……* % (podać wysokość obniżki w %) (wymagane min. 20%). W wyniku niniejszego
postępowania

została

zawarta

umowa

pomiędzy

ww.

podmiotem

leczniczym

a

…………………………………… (wskazać nazwę i adres Ubezpieczyciela).
*) Uwaga dla obliczenia ww. „minimalnej obniżki w stosunku do przetargu poprzedniego” należy
skorzystać ze wzoru :

Wynik: (X1-X2)/X1 x 100%

Gdzie:
X1 – wartość składki rocznej z poprzedniego przetargu,
X2 – wartość składki rocznej z obecnego przetargu.

4. Posiadam informatyczny program umożliwiający zgłaszanie

i monitorowanie zdarzeń

niepożądanych, który został wdrożony u ….. * klientów (podać liczbę klientów, u których
funkcjonuje ten program).
*) uzupełnia Wykonawca, stosownie do zakresu doświadczenia jakie posiada.

Zobowiązuję się przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie (w ciągu 3 dni roboczych) dokumenty
/dowody potwierdzające spełnianie danych zawartych w powyższym oświadczeniu. Jestem
świadomy, że w przypadku braku złożenia w terminie tychże dokumentów/ dowodów moja oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Regulaminu. Jednocześnie stwierdzam, że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Miejscowość i data: …...............................

……………………………
Podpis Wykonawcy
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Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie modyfikacji:
W kryterium 4 opisanym w punkcie VIII ppkt 4 Regulaminu Konkursu prosimy o możliwość zmiany
sposobu oceny wykonawców polegającej na przyznaniu punktów za sam fakt posiadania
informatycznego programu umożliwiającego zgłaszanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych oraz
nieprzyznaniu punktów za brak programu. Powyższe argumentujemy tym, iż decyzja o wdrożeniu
takiego programu jest indywidulaną decyzją każdego Klienta, niezależną od starań brokera. Podmioty
Lecznicze mogą posiadać własne systemy rejestracji zdarzeń niepożądanych. Broker może jedynie
zachęcić do wdrożenia oferowanego systemu oraz zapewnić wszystkie zasoby jak np.: system, narzędzia,
szkolenia i rozszerzone funkcjonalności systemu.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje (w tym zakresie) zapisy ogłoszenia z dn. 12.05.2017r.
Pytanie nr 3
W związku z ogłoszonym konkursem na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego
Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, wnioskujemy o doprecyzowanie kryteriów
udziału w konkursie oraz dokonanie zmian zapewniających Państwu wybór brokera
z największym potencjałem i doświadczeniem w obsłudze podmiotów leczniczych.
XXXX działalność brokerską prowadzi od ponad 22 lat i specjalizuje się w obsłudze podmiotów
medycznych głównie szpitali – blisko 130 podmiotów. Wśród naszych Klientów jest wiele podmiotów
posiadających powyżej 500 łóżek takich jak:




















Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczne Chorych SP ZOZ
w Ciborzu
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu
Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kasprzaka w Płocku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital
Weteranów w Łodzi
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Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Z Klientami tymi pracujemy od wielu lat i współpracę rozpoczęliśmy jeszcze przed 2016r, dlatego
rozumiemy, że załącznik o którym mowa w Formularzu Ofertowym w punkcie 5.1) dotyczy podmiotów
obsługiwanych w 2016 roku nie zaś od 2016r. – prosimy o doprecyzowanie. W tym miejscu pragniemy
zaznaczyć, że właśnie wieloletnia współpraca świadczy o jakości wykonywanej przez nas usługi. Z kolei
fakt pozostawania w gronie naszych klientów przez tak długi okres, pokazuje wysokie zadowolenie z
jakości świadczonej przez XXXX usługi.

Odp.: Zamawiający prosi o zapoznanie z F. ofertowym – po zmianie - stanowiącym zał. do odp. na pyt. 1
powyżej.
Pytanie nr 4
Przystępując do odnowienia programów ubezpieczenia w drodze procedury przetargowej
w podmiotach leczniczych oceniamy dokładnie aktualną sytuację na rynku ubezpieczeniowym, w tym
również pod kątem okresu trwania późniejszej umowy tj. określamy okres ubezpieczenia/termin
realizacji zamówienia jako roczny, dwuletni lub trzyletni. Taka analiza wykazywała w ostatnich latach
zasadność wykorzystania dobrej sytuacji rynkowej w tym konkurencji w obszarze ubezpieczenia
obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej, stąd część postępowań u podmiotów posiadających 500
łóżek zostało przeprowadzonych w 2015r na okres 3 letni, w związku z czym umowy ubezpieczenia
trwają do roku 2017. Dlatego przedstawienie wykazu postępowań, o którym mowa w punkcie 5.2)
formularza z podaniem 10 podmiotów leczniczych posiadających w strukturze szpitala powyżej 500
łóżek szpitalnych, które broker przeprowadził samodzielnie bądź występował w roli biegłego, członka
komisji lub pełnomocnika od 01.01.2016 r., nie przedstawi Państwu prawdziwego obrazu posiadanego
przez brokera doświadczenia w przeprowadzaniu postępowań przetargowych u tych podmiotów.
Reasumując wykorzystaliśmy dobrą sytuacje rynkową w roku 2015 zawierając wieloletnie umowy
ubezpieczeń , które pozwoliły osiągnąć naszym Klientom zniżki nawet do 50%. Dlatego w roku 2016
Klienci ci kontynuowali korzystnie zawarte umowy ubezpieczeń w roku 2015. Dodatkowo pozostawiona
przez Państwa możliwość alternatywnego przedstawienia zamiast wykazu, o którym mowa powyżej „10
kopii aktywnych umów o świadczenie usług brokerskich na rzecz publicznych podmiotów leczniczych
posiadających w strukturze szpital posiadający powyżej 500 łóżek szpitalnych”, nie jest możliwe z
powodu sprzeczności z zapisami umów brokerskich, które mamy zawarte z naszymi Klientami i poufnego
ich charakteru. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości przedstawienia wykazu
podmiotów z lat 2015-2017 potwierdzonego oświadczeniem, które uznajecie Państwo za wystarczające
do spełnienia innych wymogów konkursu.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie wykazu podmiotów z lat 2015-2017 i prosi o
zapoznanie z F. ofertowym – po zmianie - stanowiącym zał. do odp. na pyt. 1 powyżej.
Pytanie nr 5
Wnioskujemy o modyfikację kryterium nr 3 konkursu tj. „Postępowanie w 2017r.
( ogłoszenie i rozstrzygnięcie) na wybór ubezpieczyciela dla publicznego podmiotu leczniczego,
posiadającego w strukturze powyżej 500 łóżek szpitalnych z minimalną składką 500 000,00 zł na
wszystkie zadania i rodzaje ubezpieczeń z minimalną obniżką w stosunku do przetargu poprzedniego
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min. 20 %”. Naszym zdaniem tak sformułowane kryterium nie daje możliwości oceny rzetelności i
odpowiedniego działania brokera w tzw. przetargach unijnych. Wszelkie postępowania przetargowe z
tak wysoką składką roczną płaconą w poprzednim postępowaniu, o jakiej mowa w kryterium, broker
powinien rozpoczynać z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Takie standardy przewiduje
system działania XXXX i tylko takie działanie umożliwia powtórzenie procedury przetargowej w sytuacji
gdy cena najkorzystniejsza oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przewidział na realizację
zamówienia. Dodatkowo o możliwościach brokera w zakresie uzyskiwania obniżek składek nie
świadczy pojedyncze postępowanie przeprowadzone w całości w pierwszym kwartale roku 2017.
Kompetencje w tym zakresie należy potwierdzić kilkoma postępowaniami przy jednoczesnym
założeniu, że są one organizowane odpowiednio wcześniej. XXXX dla swoich Klientów w
postępowaniach przeprowadzanych za jego pośrednictwem uzyskiwał składki niższe o kilkadziesiąt
procent zarówno w roku 2016 jak i 2015 a także w 2017 ale rozpoczynając postępowania już w 2016
roku. Dowodem na to są załączone do niniejszego pisma referencje określające wysokość uzyskanych
przez Klientów obniżek. Ponadto wymaganie aby obniżka wiązała się łącznie ze wszystkimi zadaniami
nie jest miarodajne. Może wystąpić bowiem taka sytuacja, gdzie dany podmiot uzyskał kilkadziesiąt
procent obniżki w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, dzięki odpowiedniemu przedstawieniu ryzyka przez brokera oraz wywołaniu
konkurencji na rynku ubezpieczeń ale już takiej obniżki nie uzyskał w ubezpieczeniu mienia z powodu
np. wysokiej szkodowości. Przykładem powyższego jest jeden z naszych Klientów, który na rok 2017
uzyskał składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 32% niższą, a
z kolei w ubezpieczeniu mienia z tytułu szkodowości przekraczającej współczynnik 100% uzyskał
wzrost składki. Dlatego najbardziej kosztotwórcze obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej, powinno być rozpatrywane oddzielnie. Prosimy więc o dopuszczenie powołania się na
uzyskane obniżki również w roku 2015 i 2016 oraz abstrahowanie od terminu ogłoszenia postepowania
jeśli chodzi o przetargi rozstrzygnięte w roku 2017. Prosimy również o dopuszczenie określenia obniżki
oddzielnie w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniu mienia –
przewidzenie możliwości zaznaczenia, którego ubezpieczenia obniżka dotyczy. Dodatkowo niejasnym
jest w brzmieniu powyższego kryterium, czy szpital ma mieć składkę w wysokości 500.000,00 zł przed,
czy również po uzyskaniu obniżki. Zakładając bowiem, że dany szpital płacił składkę 900.000,00 zł i
uzyskał obniżki 50%, to obecnie płacił będzie 450.000,00 zł a musicie Państwo przyznać, że obniżka w
takim przypadku jest znacząca zarówno procentowo jak i kwotowo, jednak niekoniecznie jest zgodna
z Państwa kryteriami konkursu. Proponujemy aby kryterium zostało zmodyfikowane w następujący
sposób: „Postępowanie w latach 2015 - 2017r. ( ogłoszenie i rozstrzygnięcie) na wybór
ubezpieczyciela dla publicznego podmiotu leczniczego, posiadającego w strukturze powyżej 500
łóżek szpitalnych z minimalna składką wyjściową 500 000,00 zł na wszystkie zadania i rodzaje
ubezpieczeń z minimalną obniżką w stosunku do przetargu poprzedniego min. 20 % w
obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą lub w ubezpieczeniu mienia”. Ponadto pragniemy wskazać, że wiele postępowań dla szpitali
posiadających powyżej 500 łóżek szpitalnych są przez nas obecnie prowadzone. W postępowaniach
rozstrzygniętych w tym roku dla szpitali mniejszych pod względem ilości łóżek szpitalnych ale tzw.
pełnoprofilowych/pełnooddziałowych (miejskich i powiatowych) otrzymujemy oferty 3 oferentów w
ubezpieczeniu OC.

Odp.: Patrz odp. na pyt. 1.

Pytanie nr 6
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Prosimy również o doprecyzowanie czy umowa stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
powinna zostać wypełniona czy wyłącznie parafowana przez osobę składającą ofertę.
Odp.: Zamawiający informuje, że umowa jest dokumentem wymaganym w oferencie (patrz pkt. VI. ppkt.
3 Ogłoszenia / Regulaminu z dn. 15.05.2017r.) i winna zostać wypełniona, podpisana przez Wykonawcę i
załączona do oferty.
Pytanie nr 7
Będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania umożliwiającej złożenie przez
nas oferty w terminie lub przesunięcie terminu składania ofert do 24 maja.
Odp.: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień: 30 maja 2017r.
godzina: 09:00 (miejsce składania ofert pozostaje bez zmian).
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