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Rzeszów, dn. 22.06.2020 r. 

 

Do wszystkich podmiotów zainteresowanych 

udziałem w postępowaniu konkursowym  

na wybór brokera ubezpieczeniowego 

Do zamieszczenia na stronie internetowej 
 

Zmiany w Regulaminie konkursu  

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów 
działający w imieniu i na rzecz następujących podmiotów: 

 Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 
 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 
 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy, 
 

jako Organizator konkursu, informuje co następuje: 
 

1. Zmienia się termin składania ofert wskazany w Regulaminie konkursu – termin 
przełożony zostaje na 29.06.2020 r. do godz. 14.00 

2. Zmienia się termin rozstrzygnięcia konkursu z 30.06.2020 r. na termin do 10 lipca  

2020 r. 

 

3. Punkt XI Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. „Ocena koncepcji programu ubezpieczeniowego Szpitala na 2021 rok oraz 
współpracy z Zamawiającym zawierającej wyjaśnienie przydatności 
proponowanych rozwiązań dla Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń OC, 
majątkowego i komunikacyjnych. 
Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 5. Członkowie 
komisji ocenią koncepcje indywidualnie, po czym z sumy przyznanych 
punktów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku. 

2. Ocena koncepcji procesu obsługi i likwidacji szkód. 
Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 5. Członkowie 
komisji ocenią koncepcje indywidualnie, po czym z sumy przyznanych 
punktów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ocena koncepcji systemowych działań zmierzających do minimalizacji 
ryzyka wystąpienia roszczeń na skutek błędów medycznych. 
Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 5. Członkowie 
komisji ocenią koncepcje indywidualnie, po czym z sumy przyznanych 
punktów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Ocena koncepcji organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń z proponowaną 
listą szkoleń i harmonogramem ich przeprowadzenia poczynając od 
01.08.2020r do 31.12.2021 z określeniem grupy zawodowej dla której jest 
przeznaczony. Szkolenia odbywać się będą w siedzibach zamawiającego. 
Komisja dokona oceny koncepcji przyznając punkty od 1 do 5. Członkowie 
komisji ocenią koncepcje indywidualnie, po czym z sumy przyznanych 
punktów zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku. 

5. Pakiet wymiernych korzyści dla Zamawiającego złożony pisemnie wraz  
z ofertą zawierający: 
a) Wartość pakietu prewencyjnego dla każdego ze szpitali,  
b) Kwota przeznaczona na działalność statutową każdego ze szpitali  
c) Kwota przeznaczona na szkolenia pracownicze (nie dotyczy pkt 4) 

każdego ze szpitali,  
Do oceny pakietu wymiernych korzyści nie będzie uwzględniona deklaracja 
obniżenia składki ubezpieczeniowej, utrzymaniu obecnej wysokości składki 
ubezpieczeniowej czy też podwyższenia sum gwarancyjnych .  Zamawiający 
uznaje że ocena ryzyka ubezpieczenia należy do Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego a nie podmiotu prowadzącego działalność brokerską  
i jest głównie uzależniona od szkodowości, co na etapie obecnego konkursu 
odbywającego się w połowie okresu ubezpieczenia nie jest możliwe. 
Komisja dokona oceny pakietów wymiernych korzyści przyznając punkty 
od 1 do 10. Członkowie komisji ocenią pakiety wymiernych korzyści 
indywidualnie, po czym z sumy przyznanych punktów zostanie 
wyciągnięta średnia arytmetyczna z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku. 

d) Doświadczenie na rynku, tj. okres działalności brokerskiej licząc od dnia 
otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu. 
Komisja dokona oceny doświadczenia przyznając punkty:  
od  3 do 6 lat – 2 pkt 
od 7 do 10 lat – 3 pkt 
powyżej 10 lat – 4 pkt 

e) Liczba jednostek ochrony zdrowia, na rzecz, których Wykonawca świadczył, 
bądź świadczy usługi brokerskie nieprzerwanie przez okres 2 lat przed 
upływem terminu składania ofert – min 5 
Komisja dokona oceny przyznając punkty: 
Poniżej 5 – 0 pkt 
Powyżej 5 – 1 pkt 

6. Posiadanie min trzech zatrudnionych przez Wykonawcę osób 
posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskiej, 
legitymujących się zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla 
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. 

7. Zatrudnienie min 3 osób - specjalistów w zakresie likwidacji szkód. 


