
Piekary Śląskie dn. 13.03.2019 r. 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszonego Konkursu na wybór brokera 

ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych na 

rzecz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., poniżej zamieszczamy ich treść wraz  

z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1 
Proszę o doprecyzowanie formy referencji, o których mowa w pkt. IV ust. 5 Regulaminu 

oraz w jaki sposób będą one oceniane w pkt. XII? 

Mianowicie czy jedna referencja oznacza jedną polisę z danego rodzaju ubezpieczenia 

zawartej z klientem w wyznaczonym czasie 36 miesięcy? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z pkt. IV ust. 5 Regulaminu Konkursu, jedna referencja dla danego rodzaju 

ubezpieczeń za okres 36 miesięcy oznacza przyznanie odpowiednio 1 punktu, od 

dwóch do czterech referencji danego rodzaju ubezpieczeń – 3 punkty, a powyżej 5 

referencji danego rodzaju ubezpieczeń – 5 punktów.  

Referencje powinny być składane w formie pisemnej, dopuszcza się możliwość 

łączenia referencji w ramach jednego dokumentu od danego Podmiotu. Niemniej 

jednak zgodnie z pkt. IV ust. 5 referencje dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń będą 

oceniane osobno w stosunku do danego rodzaju ubezpieczenia.  

 

Pytanie nr 2 
Czy na jednej referencji można zawrzeć kilka polis na kilka rodzajów ubezpieczeń 

zawartych z jednym klientem i każda polisa będzie brana pod uwagę jako jedna 

referencja? 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje złożenie na jednym dokumencie referencji z ust.4 pkt. 4 

Regulaminu Konkursu. W takim przypadku każda wskazana w referencji polisa będzie 

brana pod uwagę jako osobna referencja.  

 

Pytanie nr 3 
Czy zawarcie w ofercie oświadczenia Oferenta o zawarciu polisy OC Brokera na sumę 

min. 5 mln euro w przypadku uznania oferty za najlepszą jest równoznaczne  



z uzyskaniem identycznej liczby punktów jak fakt już posiadania polisy spełniającej te 

warunki? 

Odpowiedź: 

 Na etapie oceny wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie 

polisy OC Brokera i w zależności od wartości sumy gwarancyjnej obowiązującej polisy 

zostanie przyznana punktacja. Złożone oświadczenie nie podlega punktacji. 

 

Pytanie nr 4 
Polisa OC Brokera zawarta jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC Brokera wynosi 1 875 928 euro czy 

zawarcie polisy nadwyżkowej ponad tą sumę tożsame jest ze spełnieniem wymogów 

formalnych stawianych przez zamawiającego? 

Z posiadanej przez Nas wiedzy brokerzy ubezpieczeniowi posiadają wyższe sumy 

ubezpieczenia OC ponad obowiązkowe limity (Rozporządzenie Ministra Finansów  

z dnia 18 maja 2018 r.), ale są to umowy zawarte na warunkach, w związku z tym 

polisy zawarte na innych niż w/w zasadach mogą nie spełniać warunków formalnych 

zawartych w regulaminie przetargu. W związku z powyższą argumentacją 

wnioskujemy o dopuszczenie spełnienia warunku min. 5 mln euro sumy ubezpieczenia 

dla OC brokera poprzez polisę nadwyżkową zawartą na warunkach dobrowolnych. 

Odpowiedź : 

Przywołane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. określa 

minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC brokera ubezpieczeniowego.  

W ramach Konkursu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferenta oświadczenia 

w zakresie zwiększenia sumy gwarancyjnej polisy OC. Polisa OC brokera 

ubezpieczeniowego z sumą gwarancyjną min. 5 mln euro wymagana będzie do 

przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy zlecenia brokerskiego.  

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy Regulaminu. Jednocześnie 

zwracamy uwagę, że ogłoszony Konkurs nie nosi znamion przetargu. 

 

Pytanie nr 5 
Prosimy o interpretację zapisów pkt. 3 Formularza ofertowego. Czy oświadczenie 

dotyczące sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC brokera powinno być datowane na 

dzień ogłoszenia konkursu czy też na dzień otwarcia ofert?  

Odpowiedź: 



Wymagane jest aby oświadczenie dotyczące sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC 

brokera datowane było na dzień ogłoszenia przez Zamawiającego Konkursu.  

 

Pytanie nr 6 

Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami z pkt IV Regulaminu czy Oferent może 

się legitymować jedynie referencjami wystawionymi przez podmioty mające 

siedzibę/prowadzących działalność na terenie Polski 

Odpowiedź: 

Referencje mają być wystawione przez podmioty posiadające siedzibę na terenie 

Polski.  

 


