
        Chorzów, dnia 08.11.2016 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania prowadzonego w formie konkursu na 

wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z Par. 10 pkt. 1 ppkt. 7 kryterium ocennym jest: Liczba prowadzonych szkód 

i roszczeń w 2015 r. za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów w szt. 

Natomiast w Formularzu ofertowym ostatnią pozycją w tabeli jest: Liczba prowadzonych 

szkód i roszczeń w 2015 r. za pośrednictwem Brokera na rzecz klientów, która wymaga 

podania liczby klientów, co nie podlegałoby ocenie. 

Czy należy przez to rozumieć, iż w Formularzu ofertowym miała miejsce omyłka pisarska 

i należy podać również liczbę szkód w szt.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w Formularzu ofertowym nastąpiła omyłka pisarka. W ww. 

formularzu należy podać ilość prowadzonych szkód i roszczeń w 2015 r. za pośrednictwem 

Brokera na rzecz klientów. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej poprawiony Formularz ofertowy w wersji edytowalnej.   

 

 

Pytanie 2 

Zgodnie z Par. 10 pkt. 1 ppkt. 6 kryterium ocennym jest: "Liczba zatrudnionych przez 

wykonawcę brokerów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej". 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że owo zezwolenie nie jest tożsame z posiadaniem 

uprawnień do wykonywania czynności brokerskich, które uzyskuje się poprzez zdanie 

egzaminu na brokera ubezpieczeniowego. 

Rozumiejąc, iż intencją Zamawiającego było poddanie ocenie liczby osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, 

zwracamy się z prośbą o zmianę treści ww. kryterium ocennego wg brzmienia: "Liczba 

zatrudnionych przez Wykonawcę osób posiadających uprawnienia do wykonywania 

czynności brokerskich" w odniesieniu do treści Regulaminu konkursu oraz Formularza 

ofertowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w § 10 pkt 1 ppkt 6) Regulaminu 

konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Tramwajów Śląskich S.A. W kryterium 

tym Zamawiający będzie oceniał liczbę zatrudnionych przez Wykonawcę brokerów 

posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej (stan na miesiąc czerwiec 

2016 r. roku) wg podanej przez Wykonawcę w poz. 8 tabeli Formularza ofertowego liczby 

zatrudnionych brokerów posiadających opisane w  § 10 pkt 1 ppkt 6 Regulaminu wymagania.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wymóg wskazania  w poz. 3 tabeli Formularza 

ofertowego liczby zatrudnionych przez Wykonawcę osób posiadających aktualne uprawnienia 

do wykonywania czynności brokerskich, które będą realizować usługi na rzecz 

Zamawiającego dotyczy potwierdzenia spełniania warunku określonego w § 5 pkt 5 

Regulaminu. 


