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                                                     Sanok, dnia 5.05.2017r. 
 
do wszystkich uczestników konkursu 
 
dotyczy: konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla SP ZOZ  w Sanoku. 
 
1. Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1 
Okres trwania umowy zawartej z brokerem w przedmiotowym konkursie.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie okresu umowy, która zostanie zawarta z wybranym 
wykonawcą.  W treści ogłoszenia o konkursie zawarta jest informacja, iż umowa z brokerem 
ubezpieczeniowym zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia (rozdział III 
pkt 2). We wzorze umowy brokerskiej zawarto informację, iż Umowa zostaje zawarta na czas 
określony tj 3 lata od dnia ..... do dnia z możliwością jej przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat na 
podstawie aneksu do umowy zaś każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości oraz ujednolicenie zapisów konkursu 
w poszczególnych wzorach dokumentów.  
Odpowiedź: dokonano stosownej zmiany, regulamin w załączeniu 
 
Pytanie nr 2 
Przedmiot i zakres świadczenia usługi przez brokera. 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu i zakresu świadczonej usługi brokerskiej wskazanej 
w załączonych wzorach dokumentów.  W treści ogłoszenia o konkursie zawarta jest informacja o 
przedmiocie i zakresie usługi świadczonej przez brokera (rozdział II  pkt 1, pkt 2 pkt 3 p.pkt  a- r).  
Zapisy te są odmienne od regulacji określonej w § 2 załączonego wzoru umowy (§ 2 pkt 1, pkt 2 p.pkt 
1 – 17).  
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości oraz ujednolicenie zapisów konkursu 
w poszczególnych wzorach dokumentów.  
Odpowiedź: dokonano stosownej zmiany, regulamin w załączeniu 
 
Pytanie nr 3 
Zarządzanie ryzykiem medycznym.  
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zleceniodawcy w odniesieniu do przedmiotu i 
zakresu świadczonej usługi brokerskiej wskazanej  w  treści ogłoszenia o konkursie na wybór brokera 
ubezpieczeniowego (rozdział II  pkt 3 p.pkt  r). We wskazanym miejscu zawarta jest informacja o 
oczekiwanym „wsparciu w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym”. 
 W związku z szerokim pojęciem terminologicznym uprzejmie prosimy o informację jakich 
działań w ramach wsparcia oczekuje Zleceniodawca. 
Odpowiedź: dokonano stosownej zmiany, regulamin w załączeniu 
 
Pytanie nr 4 
Umowa brokerska zmiana podstawy prawnej w § 14.  
W związku z wpisaniem do treści wzoru umowy nieaktualnej podstawy prawnej dotyczącej 
wybranych ustaw – uprzejmie prosimy o wpisanie aktualnej podstawy prawnej ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej:  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844). 
Odpowiedź: zostanie uzupełniona przy podpisywaniu umowy 



                                      Strona 2 z 2 

Pytanie nr 5 
Załącznik nr 2 do Umowy Brokerskiej.  
W związku z faktem, iż w treści załącznika wskazano z nazwy podmiot wykonujący działalność 
brokerską oraz osoby wyznaczone do współpracy z tym podmiotem a działające w imieniu 
Zleceniodawcy  - zwracamy się z uprzejmą prośbą:  
- o modyfikację wzoru załącznika nr 2 poprzez wykreślenie danych wpisanego tam brokera 
ubezpieczeniowego,  
- prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zleceniodawcy jest wybór brokera ubezpieczeniowego 
spośród podmiotów funkcjonuj ących na rynku a istniejący wpis jest wynikiem omyłki pisarskiej. 
Odpowiedź: zostanie poprawione przy podpisywaniu umowy, na etapie składania oferty proszę 
wykreślić ten zapis (omyłkowy). 
 
Pytanie nr 6 
Kryteria wyboru brokera: 
Mając na uwadze fakt,  iż  tylko jeden Oferent  może uzyskać maksymalnie możliwą liczbę punktów 
w rozdziale IX Kryteria oceny oferty w pkt. 3 „Liczba publicznych podmiotów leczniczych 
posiadających w strukturze szpital dla których są aktualnie świadczone usługi brokerskie prze oferenta 
(oceniane na podstawie załączonego do oferty wykazu podmiotów)” i pkt. 4. „Liczba 
przygotowanych/lub przeprowadzonych postępowań przetargowych, w okresie od 01.01.2014 -
31.12.2016 (oceniane na podstawie załączonego do oferty wykazu przygotowanych i/lub 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie Zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe dla 
publicznych podmiotów leczniczych posiadających w strukturze szpital)”  wnioskujemy na 
podstawie o zmniejszenie wymogów w tym zakresie do 50 podmiotów oraz takiej samej liczby 
postępowań.  
Dla Zamawiającego nie ma merytorycznego znaczenia maksymalizowanie danych liczbowych gdyż 
tak samo kompetentnym będzie podmiot prowadzący 50 postępowań jak i podmiot prowadzących 
postępowań 150.  
Podstawą naszej prośby jest rozdział XI  pkt 2 Ogłoszenia o konkursie na wybór brokera 
ubezpieczeniowego (…) Postanowienia Końcowe  o treści: Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmian warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania z możliwością 
jednoczesnego przedłużenia konkursu. 
Odpowiedź: SPZOZ w Sanoku podtrzymuje zapis regulaminu. 
 
Pytanie nr 7 
Wniosek o zmianę charakteru konkursu.  
Zwracamy się z  uprzejmą  prośbą o zmianę  charakteru konkursu z jednoetapowego co wynika z 
zapisów treści  ogłoszenia o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego (…) pkt 3 wstęp na 
konkurs dwuetapowy połączony z prezentacją oferenta.  
Organizacja i ogłoszenie konkursu na wybór brokera wskazują na  zainteresowanie SP ZOZ w Sanoku 
przeglądem rynku brokerskiego  oraz zapoznanie się z potencjałem rynku i ofertą  innych jego 
uczestników.  
Nasze doświadczenia wskazują, iż prezentacja wybranych oferentów w II etapie konkursu da Państwu  
możliwość:  pełniejszego  zapoznania się z propozycją oferentów  oraz ich doświadczeniem, zadania 
pytań, wyjaśnienia wątpliwości zaś samym oferentom  umożliwi przedstawienie dedykowanych 
rozwiązań, które stanowiły będą podstawę do skutecznego i efektowanego zawarcia korzystnych dla 
Zleceniodawcy umów.  
Ostatni konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego prowadzony w sformalizowanie formie na 
terenie woj. Podkarpackiego miał charakter dwuetapowy zaś  wybór  nowego brokera  po  
zakończeniu prezentacji trzech oferentów pozwolił na uzyskanie oszczędności  przekraczającej 40 % 
dotychczasowych kosztów oraz znaczne polepszenie zakresu ubezpieczenia.   
Odpowiedź: SPZOZ w Sanoku podtrzymuje zapis regulaminu. 
 
 

     Z poważaniem  


