
Strzegom dnia 20 stycznia 2020 roku

Do:
Wykonawców ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia

INFORMACJA

Dotyczy:  post powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
pozaustawowym o warto ci poni ej 30.000 euro pn. „Wybór podmiotu
wiadcz cego us ugi brokerskie dla Spó ki” (numer post powania:

01/pozaust./2020)

1.    Zamawiaj cy zawiadamia,  e  do dnia 20 stycznia 2020 roku wp yn y kolejne 2 (dwa)
zapytania dotycz ce w/w post powania  - o tre ci:

Zapytanie nr 2:
„(...) W og oszonym zapytaniu ofertowym pn. „Wybór podmiotu wiadcz cego us ugi
brokerskie dla Spó ki” jedynym kryterium, którym Zamawiaj cy b dzie si  kierowa
przy wyborze oferty, jest suma gwarancyjna polisy brokerskiej (S). Naszym zdaniem w
punkcie 7.2. omy kowo Pa stwo okre lili, e maksymaln  ilo  punktów uzyska oferta
z najni sz czn  cen  wskazan  w formularzu oferty. Najprawdopodobniej Pa stwa
zamiarem jest wybór brokera, który b dzie posiada  najwy sz  sum  gwarancyjn
ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej brokera i jedynie takim kryterium
zamierzacie si  Pa stwo kierowa .
Zapytanie ofertowe nie uwzgl dnia w nale yty sposób do wiadczenia brokera w
obs udze jednostek sektora finansów publicznych, jak i do wiadczenia w
organizowaniu przetargów w ramach procedury przeprowadzanej zgodnie z ustaw
Prawo zamówie  publicznych. Stawiaj c na równi brokera z do wiadczeniem oraz bez
nale ytego do wiadczenia nara aj  si  Pa stwo na powierzenie swoich interesów
podmiotowi niekompetentnemu, a co za tym idzie mog  Pa stwo do wiadczy
ujemnych konsekwencji takiej obs ugi.
Powszechn  praktyk  zwi zan  z przeprowadzaniem konkursów brokerskich jest

stosowanie kilku kryteriów oceny ofert i opieranie si  na przedzia ach punktowych, co
pozwala zweryfikowa  nie tylko wysoko  sumy gwarancyjnej z polisy OC brokera, ale
równie  np. do wiadczenie na rynku brokerskim, ilo  obs ugiwanych jednostek sektora
finansów publicznych, ilo  przeprowadzonych przetargów, liczb  brokerów, ilo
zlikwidowanych szkód przez brokera. Daje to szerszy obraz potencja u danego Oferenta
i pozwala wybra  firm  brokersk , która posiada stosowne do wiadczenie i wiedz ,
pozwalaj  jej wiadczy  us ug  doradztwa ubezpieczeniowego na najwy szym,
oczekiwanym poziomie.
Prosz  zwróci  uwag , e oparcie si  na kilku kryteriach oceny przy wyborze brokera
ubezpieczeniowego pozwoli Pa stwu na wybór partnera, którego do wiadczenie w



obs udze jednostek sektora finansów publicznych oraz w przeprowadzaniu przetargów
dzie mo na zweryfikowa . Wysoko  sumy gwarancyjnej z polisy OC brokera nie

musi by  to sama z do wiadczeniem brokera w obs udze podmiotów zajmuj cych si
wiadczeniem us ug komunalnych. Rozbudowanie kryteriów oceny ofert pozwoli

Pa stwu na nawi zanie wspó pracy z brokerem, który zapewni Pa stwu profesjonaln
obs ug  oraz bezpiecze stwo.
Maj c na uwadze obiektywizm konkursu prosz  o rozwa enie zmiany kryteriów na
takie, które przyczyni  si  do poprawy konkurencyjno ci. Przyk adowe kryteria oceny
ofert, które bardzo cz sto pojawiaj  si  w konkursach brokerskich to:

1. Liczba prowadzonych likwidacji szkód i roszcze  w roku 2019 za po rednictwem
Brokera na rzecz klientów w jednostkach samorz du terytorialnego:

a) do 5000 likwidacji szkód i roszcze  - 1 pkt,
b) 6000-7000 likwidacji szkód i roszcze  - 5 pkt,
c) powy ej 7000 likwidacji szkód i roszcze   - 10 pkt

2.  Liczba aktualnie obs ugiwanych jednostek sektora finansów publicznych:

a) 3 – 100 – 5 pkt
b) 101 – 400 – 10 pkt
c) powy ej 400 – 20 pkt

3. Liczba przeprowadzonych post powa  przetargowych o udzielenie zamówienia
publicznego na us ugi ubezpieczeniowe  zgodnie z przepisami Prawo Zamówie
Publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019:

a) do 25 post powa  - 5 pkt,
b) od 26 do 50 post powa  - 8 pkt,
c) powy ej 51 post powa  - 10 pkt.

4. Wysoko  sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialno ci cywilnej
z tytu u prowadzenia dzia alno ci brokerskiej:
a. 1,9 mln – 10 mln EUR – 3 pkt
b. 10,01 mln – 15 mln EUR – 5 pkt
c. 15,01 mln EUR i wi cej– 10 pkt

5. Posiadanie certyfikatu zarz dzania jako ci  ISO 9001
a. Certyfikat ISO wy cznie w zakresie ubezpiecze  - 3 pkt
b. Certyfikat ISO wy cznie w zakresie likwidacji szkód -  5 pkt
c. Certyfikat ISO wy cznie w zakresie ubezpiecze  i likwidacji szkód – 10 pkt

6. Nieprzerwany okres prowadzenia dzia alno ci brokerskiej na polskim rynku
ubezpieczeniowym (w pe nych latach):
a.  3 – 5 lat – 3 pkt
b. 6 –  9 lat – 5 pkt
c. 10 lat i wi cej – 10 pkt



7. Liczba zatrudnionych przez Wykonawc  osób, posiadaj cych  uprawnienia do
wykonywania czynno ci brokerskich, legitymuj cych si  zdanym egzaminem  przed
Komisj  Egzaminacyjn  dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych:

a. 2 – 10 brokerów – 3 pkt
b. 11 – 20 brokerów – 5 pkt
c. 20 brokerów i wi cej – 10 pkt

8. Posiadanie odr bnej komórki zajmuj cej si  likwidacj  szkód – 15 pkt

Kryteria i propozycje, które zosta y przez nas przedstawione to tylko sugestia zmian
sporz dzona na podstawie dotychczasowych konkursów brokerskich, maj ca na celu
popraw  konkurencyjno ci w dost pie do us ug na rynku brokerskim i tylko w taki
sposób nale y je interpretowa .
Pa stwa intencj  powinno by  pozyskanie partnera najlepiej odpowiadaj cego
Pa stwa potrzebom, dlatego uwa amy, i  potrzebna jest tu firma z do wiadczeniem
w obs udze spó ek samorz dowych, która b dzie wiedzie , jakie zagro enia wi  si
z dzia alno ci  Pa stwa Spó ki i jak im przeciwdzia  poprzez dobór odpowiedniego
programu ubezpieczenia.
 Pragniemy aby konkurs wy oni  brokera, który nale ycie zabezpieczy Pa stwa
interesy,a  jest to mo liwe jedynie przy odpowiednim doborze kryteriów, gdzie
spo ród firm, które uzyskaj  najwi ksz  liczb  punktów wybior  Pa stwo brokera
obs uguj cego (...)”.

Wyja nienie do zapytania nr 2:
Na wst pie wyja niamy, i  Zamawiaj cy w odpowiedzi na wcze niejsze zapytanie
(z  dnia  17  stycznia  2020  roku)  –  dokona  ju  odpowiedniej  zmiany  tre ci  Zapytania
Ofertowego, doprecyzowuj c opis kryterium. Tre  zmiany znajduje si  na stronie
internetowej tut. Spó ki, a przyj te w Zapytaniu Ofertowym kryterium: „Suma
gwarancyjna polisy brokerskiej” powinno   w  ocenie  Zamawiaj cego  pozosta  bez
zmian.
Ponadto informujemy, e tut. Spó ka nie jest jednostk  sektora finansów publicznych.
Zawiadamiamy  te , e  przeliczona ju  wst pnie przez Zamawiaj cego , w oparciu
o zapis art. 34 ust. 4 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówie  publicznych, warto
szacunkowa zamówienia na oczekiwane us ugi ubezpieczeniowe (warto  polisy)
– nie przekroczy kwoty ustawowego progu 30.000 euro. W zwi zku z powy szym
wybór przysz ego ubezpieczyciela zostanie przeprowadzony w trybie pozaustawowym
–  na  podstawie  art.  4  pkt.8)  w/w  Ustawy.  Zamawiaj cy  nie  b dzie  zatem  oczekiwa
przeprowadzenia przez przysz ego brokera jakiegokolwiek post powania  w trybie
ustawowym (tj. przetargu).

Zapytanie nr 3:
„(...) Zwracamy si  z pro  o doszczegó owienie zapisów warunku konkursu na wybór
brokera ubezpieczeniowego dla ZUK Strzegom.
Analizuj c regulamin konkursowy zauwa yli my, e zapisy punktu 6.5 pkt 2
regulaminu konkursowego w zakresie odpowiedzialno ci polisy cywilnej  mog
wskazywa , i  brokerzy  posiadaj cy swoje centrale poza granicami naszego kraju



mog  wskazywa  w niniejszym konkursie sumy gwarancyjne z polis
mi dzynarodowych zawieranych przez ich w cicieli, centrale, oddzia y zagraniczne.
Odpowiedzialno  z tych polis jest znacznie utrudniona dla klientów w Polsce  i wcale
nie gwarantuj  one nale ytej ochrony ww. zakresie,cho  cz sto opiewaj  na wysokie
sumy gwarancyjne.
Tym samym wnioskujemy o doszczegó owienie zapisów tego punktu, i  polisa
ubezpieczeniowa odpowiedzialno ci cywilnej brokera  powinna zosta  zawarta w
zak adzie ubezpiecze   prowadz cym dzia alno  na terenie  RP i  by  zawarta na
ubezpieczaj cego, jakim jest podmiot sk adaj cy ofert  w Pa stwa konkursie, w tej
samej formie organizacyjnej, w której prowadzi dzia alno  na terenie RP. (...)”

Wyja nienie do zapytania nr 3:
Obecny zapis pkt. 6.5 ppkt. 2 Zapytania Ofertowego jednoznacznie i precyzjnie
wskazuje   ,  e  o   wybór  na  brokera  mo e  ubiega  si  wykonawca,  który  posiada
obowi zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u wykonania
dzia alno ci brokerskiej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja
2018 r. w sprawie obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u
wykonywania dzia alno ci brokerskiej (Dz.U. 2018 poz. 1085.). Wobec tego - je eli
wykonawca, który sk ada dan  ofert , nie  b dzie posiada  oczekiwanej polisy
i/lub nie b dzie wskazany w tej polisie jako ubezpieczony w zakresie prowadzonej
dzia alno ci brokerskiej - Zamawiaj cy uzna, e nie spe ni  on wymaganego warunku
udzia u w post powaniu i zostanie z niego wykluczony.
Zamawiaj cy nie widzi zatem podstaw do zmiany zapisu pkt. 6.5 ppkt. 2.

Prosimy o uwzgl dnienie powy szych informacji w tre ci sk adanej oferty.

                                                                                                                   ( - )

                                                                                                         Prezes Zarz du
                                                                                                             Marta Zi ba


