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Konkurs na wybor brokera ubezpieczeniowego, swiadcz^cego uslugi na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2003 roku o posrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 roku Nr
124, poz. 1154zezm.).

Post^powanie pro wadzone jest w trybie okreslonym w niniejszym dokumencie.
Do post^powania nie maja^ zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych z
dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pozniejszymi
zmianami).

Celem konkursu jest zawarcie nieodplatnej umowy z wybranym brokerem na swiadczenie
uslug posrednictwa ubezpieczeniowego.

Dane kontaktowe:

Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Adres zamawiajqcego: ul. Kosciuszki 96, 64-700 Czarnkow

Rachunek PEKAO Grupa PEKAO SA. I Oddzlal Czarnkow

Nr 70 1240 37091111 0000 4204 1175
REGON 000308525 NIP 763-17-48-697 KRS 0000013947

tel. +48 0673528090, +48 0673528172

fax.+48 0673528171

Adres internetowy: www.szpital.czarnkow.pl

Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzozczarnkow.x.pl



I. MINIMALNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM DOPUSZCZAJACE DO
UDZIALU W KONKURSIE
1.1.W postepowaniu moga^ wzi^c udzial Oferenci, ktorzy:

a. Prowadza dzialalnosc gospodarcza i s^ wpisani do wlasciwego rejestru lub ewidencji
dzialalnosci gospodarczej.

b. Posiadaja^ kwalifikacje uprawniajace do wykonywania zawodu brokera
ubezpieczeniowego (zdany egzamin przed Komisja^ Egzaminacyjna^ dla Brokerow
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych).

c. Posiadaj^ wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci
brokerskiej oraz sa wpisani do rejestru brokerow ubezpieczeniowych.

d. Posiadaj^ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Finansow z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowi^zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania dzialalnosci
brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., nr 122, poz. 1028).

e. Moga^ oswiadczyc o bezszkodowym przebiegu historii ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci brokerskiej.

f. Prowadz^ nieprzerwan^ dzialalnosc brokerska^ na polskim rynku ubezpieczeniowym
od minimum 5 lat.

g. Nie zalegaja^ z oplaceniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoleczne.

h. Zapewniaj^ prawidlow^ obslug^ roszczen tj. posiadaj^ stala^ umow? z kancelaria
prawna od co najmniej 12 miesiecy (licz^c od daty ogloszenia konkursu)

i. Posiadaj^ doswiadczenie w pracy zwi^zanej z ubezpieczeniami zakladow opieki
zdrowotnej udzielaj^cych swiadczen w trybie lecznictwa zamknietego.

j. Uczestniczyli w latach 2010-2013 w przeprowadzeniu co najmniej 30 postepowah o
udzielenie zamowienia publicznego na wybor ubezpieczyciela dla zakladow opieki
zdrowotnej udzielaj^cych swiadczen w trybie lecznictwa zamknietego.

k. Dysponujq odpowiednim potencjaiem kadrowym tzn. zatrudniaj^ na podstawie
umowy o prac^ co najmniej 10 osob posiadaj^cych uprawnienia do wykonywania
czynnosci brokerskich - osoby legitymuj^ce si? zdanym egzaminem przed Komisja^
Egzaminacyjn^ dla Brokerow Ubezpieczeniowych (z wyl^czeniem samozatrudnienia).

1. Posiadaj^ System Zarz^dzania Jakosci^ wdrozony przez firme, ktora znajduje sie na
liscie akredytowanych jednostek certyfikuj^cych Polskiego Centrum Akredytacji
zgodny z norma ISO 9001-2000 lub 9001-2008, 9001-2009 potwierdzony
certyfikatem.

m. Zamawiaj^cy nie dopuszcza udziatu w konkursie konsorcjum firm brokerskich.

II. POSTANOWIENIA
2.1. Oferty nalezy skladac w formie pisemnej w Sekretariacie ZZOZ w Czarnkowie w

terminie do dnia 28.07.2014r godz. 11.00
2.2. Oferty zlozone po terminie nie beda otwierane i oceniane.
2.3. Rozpatrzenie ofert nastapi w terminie nie pozniejszym niz w ci^gu 7 dni od terminu

okreslonego dla ich zlozenia.
2.4. Wystarczaj^cym powodem do odrzucenia oferty bed^ jakiekolwiek odstepstwa od

wymagan okreslonych w niniejszym ogloszeniu.
2.5. O wynikach konkursu zostana^ powiadomieni wszyscy Oferenci, ktorzy zlozyli oferty.



2.6. ZZOZ w Czarnkowie zastrzega sobie prawo odwolania konkursu, przesuniecia terminu
rozpatrzenia ofert oraz uniewaznienia konkursu bez podania przyczyn.

III. OPIS PRZEDMIOTU
W ramach zleconej stalej obslugi brokerskiej ZZOZ w Czarnkowie powierzy
podejmowanie w interesie na jego zlecenie dzialan zmierzaj^cych do osi^gni^cia
optymalnych warunkow ubezpieczenia w pehiym zakresie, w szczegolnosci poprzez:
1. zawieranie umow:

1.1. reprezentowanie, posrednictwo i doradztwo przy zawieraniu umow ubezpieczenia,
1.2. wykonanie czynnosci przygotowawczych niezb^dnych do zawarcia umow

ubezpieczenia (analiza ryzyk dzialalnosci, optymalizacja rodzajow
ubezpieczenia, przygotowywanie dokumentow dla Ubezpieczycieli),

1.3. doprowadzenie do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia niezb^dnych w
dzialalnosci Zespohi Zakladow Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie,

1.4. udzial w charakterze bieglego lub czlonka komisji w pracach komisji
przetargowej (zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych),

1.5. opracowanie w konsultacji z przedstawicielami Zespolu projektu Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz innych wymaganych ustawa dokumentow,
w tym opisu przedmiotu zamowienia, kryteriow oceny ofert i ich znaczenia oraz
opracowywanie warunkow szczegolnych ubezpieczenia korzystnych dla Zespolu,

1.6. opracowywanie ewentualnych wyjasnien dla oferentow dotycz^cych
merytorycznej strony SIWZ,

1.7. sprawdzanie poprawnosci i zgodnosci tresci zlozonych przez Ubezpieczycieli
dokumentow,

1.8. wykonywanie innych niezb^dnych czynnosci w post^powaniu przetargowym;
2. wykonanie umow:

2.1. analiza zawartych umow ubezpieczenia pod katem aktualnych oczekiwan i potrzeb
ZZOZw Czarnkowie,

2.2. sygnalizowanie i negocjowanie niezb^dnych zmian do funkcjonujacych umow
ubezpieczenia,

2.3. przygotowywanie informacji niezb^dnych dla Ubezpieczycieli w trakcie realizacji
zawartych umow wraz z dostosowaniem zakresu pokrycia ubezpieczeniowego do
aktualnych potrzeb Zespolu,

2.4. przygotowywanie wszelkich dokumentow ubezpieczeniowych i prowadzenie
korespondencji z Ubezpieczycielami,

2.5. uczestniczenie w procedurach likwidacji szkod mi^dzy innymi poprzez doradztwo
dotycz^ce redukcji skutkow poszczegolnych szkod, dokonywanie zgloszen, kontrola
dokumentacji szkodowej, pomoc w formulowaniu roszczen, udzial w negocjacjach i
dochodzeniu roszczen, sporzadzanie raportow szkodowych i inne czynnosci
niezb^dne w tym zakresie,

2.6. informowanie ZZOZ w Czarnkowie z wyprzedzeniem umozliwiajacym realizacje
zadan w terminach wynikaj^cych z umowy,

2.7 analiza polis kontrahentow ZZOZ w Czarnkowie, w tym polis specjalistycznych
2.8. organizowanie lub prowadzenie szkolen dotyczacych ubezpieczen, ograniczania

ryzyka roszczen skladanych przez Pacjentow oraz likwidacji szkod.
2.9 przedlozenie procedur zarzadzania ryzykiem w ZZOZ w Czarnkowie, zgodnie

z wytycznymi uznanymi przez Ubezpieczaj^cych jako zmniejszenie ryzyka
ubezpieczenia



IV. DOKUMENTY, JAKIE NALEZY ZALACZYC DO OFERTY:
4.1. Aktualny dokument okreslajacy status prawny oferenta tj. odpis z wiasciwego rejestru

albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert.

4.2.Oryginal peinomocnictwa, jezeli osoba podpisujaca^ oferte^ nie b^dzie osoba upowazniona
na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 1.

4.3.Oswiadczenie o braku zaleglosci podatkowych wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy
przed uplywem terminu skladania ofert.

4.4.Oswiadczenie o nie zaleganiu z oplacaniem przez Oferenta skladek z tytulu ubezpieczen
spolecznych i zdrowotnych, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu skladania ofert.

4.5.Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym
nieprzerwanie od minimum 5 lat.

4.6.Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj^cy, ze oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
brokerskiej, zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 24.06.2005r. w
sprawie obowi^zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
wykonywania dzialalnosci brokerskiej (Dz.U. 2005, nr 122, 1028).

4.7.Wykaz podmiotow leczniczych (lecznictwo zamkni^te) dla ktorych s^ aktualnie
swiadczone uslugi brokerskie w zakresie ubezpieczen maj^tkowych oraz obowia^kowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

4.8. Wykaz listow referencyjnych otrzymanych od podmiotow leczniczych (lecznictwo
zamkniete) , w ktorych broker bral udzial w czynnosciach prowadz^cych do zawarcia
w/w umow ubezpieczenia-max 10.

4.9 Wykaz postepowan przetargowych przeprowadzonych zgodnie z ustawa^ Prawo zamowien
publicznych, w ktorych Oferent wyst^powal jako pemomocnik zamawiaj^cego, w latach
2010-2013, dla zakladow opieki zdrowotnej udzielaj^cych swiadczen w trybie lecznictwa
zamkni^tego

4.10.Oswiadczenie o ilosci osob zatrudnionych u Oferenta legitymuj^cych sie zdanym
egzaminem brokerskim oraz o ilosci osob zatrudnionych w dziale likwidacji szkod lub
osob zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do spraw likwidacji szkod.

4.1 l.Wst^pny projekt umowy serwisu brokerskiego.
4.12.Zobowiazanie do niezwlocznej reakcji na zgloszony przez Zamawiaj^cego problem,

jednak nie pozniej niz w czasie do 24 godzin przypadajacych na dni robocze. Propozycja
formy reakcji oraz sposoby rozwiazywania podstawowych problemow z zakresu obslugi
ubezpieczeniowej.

4.13.Zwi^zla koncepcja obslugi ubezpieczeniowej dla Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie z uwzglednieniem procesu zarzadzania ryzykiem maj^cym na celu
zmniejszenie potencjalnego ryzyka poddawanego ocenie Ubezpieczajacych.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Kazdy Oferent moze zlozyc tylko jedna ofert^.
5.2. Oferta oraz wszystkie dolaczone do niej dokumenty musza bye Sporzadzone w j?zyku

polskim, pismem maszynowym, w formie wydruku komputerowego lub inna trwala i



czytelna technika. Dokumenty sporzadzone w innych j^zykach powinny bye dostarczonej
wraz z tlumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta.

5.3. Wszystkie dokumenty tworzace oferte^ nalezy zlozyc w oryginale lub formie kopii
potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem przez osob§ uprawniona^ do reprezentowania
Oferenta. Wszelkie oswiadczenia musza bye podpisane przez osoby do tego uprawnione.

5.4. Oferent ma mozliwosc zmiany lub wycofania zlozonej oferty przed upiywem terminu
skladnia ofert, poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty.

5.5. Oferent nie moze dokonac zmian ani tez wycofac oferty po uplywie terminu jej skladnia.
5.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza bye parafowane i datowane

wlasnor^cznie przez osobe^ podpisujaca oferte.
5.7. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Oferent.
5.8. W przypadku, gdy oferta, oswiadczenia lub dokumenty b^da^ zawieraly informacje,

stanowiace tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Oferent winien, nie pozniej niz w terminie skladania ofert, w
sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowi^ tajemnic^
przedsiebiorstwa.

5.9. Oferent umiesci oferte w kopercie i opisze w nastepuj^cy sposob:

,,Oferta na wybor brokera ubezpieczeniowego dla ZZOZ w Czarnkowie ".

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O SWIADCZENIE USLUG
BROKERSKICH
6.1. Wykonawca/Broker zobowi^zuje si^ do stalego wykonywania na rzecz Zamawiajacego

uslug brokerskich zgodnie z ustawa z dnia 22 maja 2003r. o posrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z pozn. zm)

6.2 Koszty zwiazane z wykonywaniem czynnosci posrednictwa Wykonawca/Broker
pokrywa wytacznie ze srodkow wlasnych.

6.3 Wynagrodzenie Wykonawcy/Brokera stanowic b^dzie prowizja brokerska wyplacana w
trakcie trwania umowy serwisu brokerskiego przez Ubezpieczycieli wybranych przez
Zamawiajacego zgodnie z Prawem zamowien Publicznych, na podstawie programow
opracowanych i wdrozonych przez Brokera. Ksztalt umowy zostanie doprecyzowany po
wyborze Brokera.

6.4 Wykonawca/Broker jest zobowiazany do wykonania na rzecz Zamawiajacego uslug
brokerskich zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)

6.5 Wykonawca/Broker zobowiazany jest nalezycie chronic dane osobowe jakie uzyskal w
zwiazku z realizacj^ przedmiotowej umowy, w szczegolnosci podjac wszelkie srodki
zabezpieczajace zbior danych, o ktorych mowa w przepisach o ochronie danych
osobowych i medycznych oraz w rozporzadzeniach wykonawczych, pod rygorem
odpowiedzialnosci materialne za wyrzadzonq szkode oraz odpowiedzialnosci karnej
wynikajace z wyzej wymienionych przepisow.

6.6 Po rozwiazaniu umowy Wykonawca/Broker jest bezwzgl^dnie zobowiazany do
zaprzestania przetwarzania danych osobowych i medycznych o ktorych mowa w pkt 6.5
i usuni^cia ich z prowadzonej przez siebie ewidencji natychmiast po ustaniu przeslanek
przetwarzania tych danych.

6.7 Broker ponosi odpowiedzialnosc cywilna obejmujaca szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym takze szkody



wyrz^dzone przez osoby fizyczne, przez ktore Wykonawca/Broker wykonuje czynnosci
brokerskie.

6.8 Umowa serwisu brokerskiego zostanie zawarta na okres trzech lat -z mozliwosci^ jej
przedluzenia. Kazdej ze stron przysluguje prawo rozwi^zania umowy bez podania
przyczyny z zachowaniem 3 - miesiecznego okresu wypowiedzenia. Okres
wypowiedzenia liczony jest od ostatniego dnia miesi^ca, w ktorym zostato ono zlozone.

6.9 W przypadku nienalezytego wykonania umowy przez ktora_kolwiek ze stron, drugiej
stronie przysluguje prawo rozwia^zania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia.

6.10 Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

VII. OPIS SPOSOBU WYBORU ORAZ KRYTERIOW OCENY OFERT
7.1. Opis sposobu wyboru oferty:

a. Kazda oferta moze uzyskac maksymalnie punktow.
b. Wyboru Oferenta dokona komisja konkursowa powolana przez Dyrektora ZZOZw

Czarnkowie
c. Prowadzone postepowanie jest jawne, jednak komisja konkursowa bedzie

wykonywala swoje czynnosci na posiedzeniach zamknietych.
d. Komisja konkursowa dokona oceny spelniania warunkow formalnych przez

wszystkich oferentow. Oferty nie spelniaj^ce wymagan bed^ podlegaly odrzuceniu.
e. W toku badania zlozonych ofert, komisja konkursowa moze zaxlac zlozenia wyjasnieh,

co do tresci zlozonej oferty.
f. Konkurs jest wazny, chocby w postepowaniu wptynela jedna oferta spelniaj^ca

postawione w ogtoszeniu wymagania.



7.2. Opis kryteriow, ktorymi komisja konkursowa bedzie sie kierowala przy wyborze oferty,
wraz z podaniem punktacji dla kazdego z kryteriow:

L.P. Nazwa kryterium Waga % Sposob wyliczania punktow

Liczba zaktadow opieki zdrowotnej
udzielaj^cych swiadczen w trybie
lecznictwa zamknietego, z ktorymi
Oferent ma lub miat w okresie ostatnich
3 lat kalendarzowych (od 2010 r.)
podpisana umowe na wykonywanie
czynnosci brokerskich

30

Na podstawie proporcj i matematycznej wedtug
danych okreslonych w ofercie max. 40 punktow

Liczba oferty badanej
Liczba oferty najkorzystniejszej x 40

2. Liczba postepowari przetargowych
przeprowadzonych zgodnie z ustaw^
Prawo zamowien publicznych, w ktorych
Oferent wystepowat jako pehiomocnik
zamawiajaxego, w latach 2010-2013, dla
zakladow opieki zdrowotnej
udzielaj^cych swiadczen w trybie
lecznictwa zamknietego

15

Na podstawie proporcj i matematycznej wedhag
danych okreslonych w ofercie max. 25 punktow

Liczba oferty badanej
Liczba oferty najkorzystniejszej x 25

Liczba wszystkich listow referencyjnych
poswiadczaj^cych nalezyte wykonanie
uslugi od zaktadow opieki zdrowotnej
udzielajacych swiadczen w trybie
lecznictwa zamknietego

15

Na podstawie proporcj i matematycznej wedtug
danych okreslonych w ofercie max. 20 punktow

Liczba oferty badanej
Liczba oferty najkorzystniejszej x 20

Wysokosc sumy gwarancyjnej w ramach
ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci brokerskiej

10

Na podstawie proporcj i matematycznych
wedhag danych okreslonych w ofercie max. 10

punktow

Wysokosc oferty badanej
wysokosc oferty najkorzystniejszej x 10

Liczba zatrudnionych na podstawie
umowy o prace pracownikow,
posiadaj^cych uprawnienia do
wykonywania czynnosci brokerskich -
osoby legitymuj^ce sie zdanym
egzaminem przez Komisja
Egzaminacyjna dla Brokerow
Ubezpieczeniowych

Na podstawie proporcj i matematycznych
wedhig danych okreslonych w ofercie max. 5

punktow

Wysokosc ofertv badanej
wysokosc oferty najkorzystniejszej x 5

Koncepcja obshigi ubezpieczeniowej dla
Zespolu Zaktadow Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie z uwzglednieniem
procesu zarz^dzania ryzykiem maj^cym
na celu zmniejszenie potencjalnego
ryzyka poddawanego ocenie
Ubezpieczaj^cych.

25

Ocenie bedzie poddawana ztozona koncepcja.
Oferta zawieraj^ca najbardziej dopasowan^ do

specyfiki ZZOZ Czarnkowie koncepcj?
otrzyma najwyzsz^ ilosc punktow (25)

pozostale oferty otrzymaj^ proporcj onalnie
mniej punktow.

RAZEM 100%

7.3. ZZOZ w Czarnkowie podejmie wspolprace z oferentem, ktory uzyska najwieksz^ ilosc

punktow. W przypadku uzyskania rownej ilosci punktow, przez co najmniej dwoch

Oferentow lub wiecej, o wyborze brokera zadecyduje komisja konkursowa.

7.4 ZZOZ w Czarnkowie zastrzega sobie prawo do odwolania postepowania w kazdej chwili,

wzglednie uznania, ze nie dalo ono rezultatu, bez podania przyczyny.



Oferentom nie bedq przyslugiwaly zadne roszczenia finansowe, ani tez roszczenia o zawarcie

umowy.

Opracowat:

s EktfHfllttJmlnlctracyjnych

mgi- Barbara Wither
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(pieczfc ipodpis)


