W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi konkursu na: „Wybór
brokera ubezpieczeniowego” Organizator konkursu zgodnie z regulaminem
konkursu udziela odpowiedzi na zadane pytania
Pytanie 1
w związku z ogłoszonym konkursem na wybór brokera bardzo proszę o wyjaśnienie
kryterium nr 7 oceny ofert:
"Wysokość zniżki (wyrażona w %) uzyskanej w postępowaniu powyżej 30 tys. euro
na wybór ubezpieczyciela w latach 2016-2018, w stosunku do poprzednich
przeprowadzonych postępowań 1. 10% - 20 % – 10 pkt. 2. 21 %- 30% - 20 pkt. 3.
31% i więcej -30 pkt"
Czy poprzez "zniżkę" mają Państwo na myśli %-tową różnicę pomiędzy wysokością
składki?
Odpowiedź: Poprzez zniżkę Zamawiający rozumie procentową różnicę
wysokości składek uzyskanych w kolejnych latach – 2017-2016, 2018- 2017 r.
Pytanie 2
Czy w ramach tego kryterium można wybrać dowolny podmiot sektora finansów
publicznych bądź podmiot leczniczy i dokonać takiego wyliczenia?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6
Pytanie 3
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Konkursu.

Pytanie 4
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Konkursu.
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Pytanie 5

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną definicję i zmienia
kryterium dodając definicję zaproponowaną przez Wykonawcę.
Kryterium 5 otrzymuje nowe brzmienie;
Liczba zlikwidowanych szkód medycznych dla podmiotów podlegających pod
ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietna 2011, dla których są
aktualnie świadczone usługi brokerskie przez oferenta na ubezpieczenie
obowiązkowe określone w art. 25 ww. ustawy w latach 2016 – 2018: max 15 pkt
Pozostałe zapisy kryterium 5 bez zmian.

Pytanie 6:
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Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę i zmienia
kryterium według propozycji Wykonawcy.
Kryterium 7 otrzymuje nowe brzmienie:
Wysokość zniżki (wyrażona w %) uzyskanej w postępowaniu na wybór
ubezpieczyciela w latach 2016 – 2018 w stosunku do poprzednich
przeprowadzonych postępowań dla podmiotów podlegających pod ustawę o
działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., dla których są aktualnie
świadczone usługi brokerskie przez oferenta na ubezpieczenie obowiązkowe
określone w art. 25 ww. ustawy z ofertą wyłonioną zgodnie z przepisami Prawa
Zamówień Publicznych, których wartość przekracza 30 tysięcy euro wg ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
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