
Warszawa,10.07.2018 r. 

 

 

1. Jaką datę uznać za dzień zamieszczenia ogłoszenia o Konkursie na stronie 

internetowej? Informacja jest niezbędna do określenia średniego kursu euro. 

Informacja została wywieszona w dniu 29.06.2018 r. 

 

2. Czy pięcioletnie doświadczenie w pracy brokerskiej odnosić od daty uzyskania 

uprawnień brokera (pozytywnego wyniku egzaminu w KNF) czy od daty rozpoczęcia 

pracy w firmie (gdzie nie zawsze osoba rozpoczynająca pracę posiadała już 

uprawnienia brokerskie)? 

5 letnie doświadczenie w pracy jako broker – posiadając uprawnienia. 

 

3. Czy w załączniku nr 3 "Wykaz jednostek" poprzez "Datę wykonania" rozumieją 

Państwo datę rozstrzygnięcia przetargu czy datę rozpoczęcia współpracy? 

Data rozpoczęcia współpracy. 

 

4. Czy w wykazie należy przedstawić jedynie jednostkę nadrzędną, dla której zostało 

przeprowadzone postępowanie? Czy również jednostki podrzędne, które jako 

jednostki organizacyjne przystąpiły do postępowania wraz z jednostką nadrzędną 

np. w przypadku gminy taką jednostką podrzędną będzie szkoła podstawowa?  

Jednostkę nadrzędną. 

 

5. Kolumna o tytule "Data wykonania" znajduje się również w załączniku nr 4 

odnoszącym się do "Wykazu postępowań". Czy w tym przypadku wpisana ma zostać 

data rozstrzygnięcia przetargu czy podpisania umowy z ubezpieczycielem 

(wykonawcą)? Poproszę o doprecyzowanie. 

Data rozstrzygnięcia. 

 

6. W celu przygotowania koncepcji ubezpieczeniowej bardzo prosimy o informacje 

potrzebne do jej opracowania, tj. opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, informacje o 

wolumenie do ubezpieczenia; informacje, czy przedmiotem ubezpieczenia będą 

pojazdy itp.  

Wszystkie informacje niezbędne do przygotowania koncepcji znajdują się 

w opublikowanych materiałach. 

 

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu par. 4 ust. 3 projektu umowy lub 

potwierdzenie, że nie będzie on dotyczył:   

1) przypadku aranżowania reasekuracji dla potencjalnych /docelowych 

Ubezpieczycieli PAN (z zastrzeżeniem aranżowania jej przez odrębny dział i 

pracowników brokera, a także w zgodzie z odpowiednimi przepisami Prawa 

zamówień publicznych) oraz 

2) przypadku, w której osobny podmiot z grupy kapitałowej będzie prowadził 

czynności związane z likwidacją szkód w charakterze podwykonawstwa lub innej 

umowy z docelowym Ubezpieczycielem PAN względnie uczestniczył w likwidacji 

szkód PAN, ale z umów ubezpieczenia zawartych bez udziału brokera). 

Podtrzymujemy zapisy umowy. 

 

8. W § 5 ust. 1 pkt 6  Zleceniodawca prosi o dostarczenie „dokumentów 

potwierdzających doświadczenie” w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia 

brokerskie. Zwracamy się z prośbą o informacje, czy za wymagane przez 

Zleceniodawcę do spełnienia tego warunku, przyjmuje się oświadczenie Brokera jako 

Pracodawcy w tym zakresie? 

Tak. 

 

 


