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Informacja dla wszystkich wykonawców biorących udział  w konkursie na wybór brokera
ubezpieczeniowego dla Gminy Knurów 

Niniejszym  pismem  Gmina  Knurów  informuje,  że  w  konkursie  na  wybór  brokera
ubezpieczeniowego dla Gminy Knurów wpłynęły poniższe pytania.

Zamawiający  zgodnie  z  pkt.  1  rozdział  VIII  Regulaminu  konkursu  na  wybór  brokera
ubezpieczeniowego dla gminy Knurów udziela odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytanie/Wniosek      nr 1:   

Wobec następujących zapisów Regulaminu Konkursu

Rozdział III pkt 2 (Warunki dopuszczające do udziału w konkursie): 

W konkursie mogą brać udział Brokerzy ubezpieczeniowi, którzy 

2)  prowadzą  nieprzerwaną  działalność  brokerską  na  polskim  rynku  ubezpieczeniowym  od
minimum 15 lat i mają siedzibę w województwie śląskim

oraz

Rozdziału IV ust. 3 (Dokumenty, które należy dołączyć do oferty) :

3.  Oświadczenie  o  prowadzeniu  działalności  brokerskiej  na  polskim  rynku  ubezpieczeniowym
nieprzerwanie od co najmniej 15 lat oraz o posiadaniu siedziby w województwie śląskim

bardzo  proszę  o  wprowadzenie  zmiany  Regulaminu   poprzez  dopuszczenie  posiadania
przez  Brokera  zamiast  siedziby  na  terenie  województwa  śląskiego  także  alternatywnie
wpisanego do odpowiedniego rejestru (KRS) Oddziału lub Przedstawicielstwa na terenie
województwa  śląskiego. W naszej  ocenie  ta  forma  lokacji  Brokera  na  terenie  województwa
śląskiego  winna  zostać  uznana  za  równoważną  tym  bardziej  że  przepisy  powszechnie
obowiązujące  dopuszczają  przedmiotowe  rozwiązanie  tj.  organizacji  struktury  przedsiębiorstwa
w ramach Oddziałów lub Przedstawicielstw. 

W  konsekwencji  wnosimy  o  zmianę  wskazanych  powyżej  zapisów  Regulaminu  na
następujące: 

Rozdział III pkt 2 (Warunki dopuszczające do udziału w konkursie): 

W konkursie mogą brać udział Brokerzy ubezpieczeniowi, którzy 

2)  prowadzą  nieprzerwaną  działalność  brokerską  na  polskim  rynku  ubezpieczeniowym  od
minimum 15 lat i mają siedzibę lub oddział lub przedstawicielstwo w województwie śląskim
(na podstawie wpisów w odpowiednim rejestrze)

oraz

Rozdziału IV ust. 3 (Dokumenty, które należy dołączyć do oferty) :



3.  Oświadczenie  o  prowadzeniu  działalności  brokerskiej  na  polskim  rynku  ubezpieczeniowym
nieprzerwanie  od  co  najmniej  15  lat  oraz  o  posiadaniu  siedziby  lub  oddziału  lub
przedstawicielstwa  w województwie śląskim

ODPOWIEDŹ: 

Ogłoszony  konkurs  prowadzony  jest  w  oparciu  o  ogólnie  obowiązujące  normy  prawne  oraz
zatwierdzony Regulamin konkursu. Ze względu na swój charakter, konkurs prowadzony jest poza
regulacją  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.  Dla  Urzędu  Miasta  Knurów  oraz  Jednostek
Organizacyjnych  Gminy  Knurów  bardzo  ważny  jest  bezpośredni  kontakt  z brokerem
ubezpieczeniowym, tym samym ważne jest aby broker posiadał siedzibę na terenie województwa
śląskiego. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Regulaminie.

Pytanie/ Wniosek      nr 2:  

Wobec następujących zapisów Regulaminu Konkursu

Rozdział III pkt 12 (Warunki dopuszczające do udziału w konkursie): 

W konkursie mogą brać udział Brokerzy ubezpieczeniowi, którzy 

2) wykażą niekaralność za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń osób uprawnionych do reprezentowania, wynikającą z wpisu do rejestru brokerów

oraz

braku  wskazania  odpowiednich  dokumentów  (oświadczeń  itp.)  w  zakresie  ww.  warunku
w Rozdziału IV (Dokumenty, które należy dołączyć do oferty) :

wnosimy  o wprowadzenie zmiany poprzez  modyfikacje zapisu Rozdziału III pkt. 12 poprzez
odniesienie do osób widniejących we właściwym rejestrze (CEIDG, KRS) oraz  wskazanie w
Rozdziale IV Regulaminu jakie dokumenty (oświadczenia itp.) należy złożyć do oferty w celu
wykazania spełnienia przedmiotowego warunku.  

W konsekwencji wnosimy o rozważanie zmiany zapisów Regulaminu  poprzez:

a. Zmianę zapisu Rozdziału III pkt 12 na następującą:   

2)  wykażą  niekaralność  za  przestępstwa  określone  w  art.  34  ust.  4  pkt  1  lit.  b  ustawy
o dystrybucji  ubezpieczeń osób uprawnionych do reprezentowania,  wynikającą  z wpisu do
właściwego rejestru (KRS, CEIDG)

b)         dodanie w Rozdziale IV Regulaminu pkt. 14 o następującej treści :   

Rozdziału IV  (Dokumenty, które należy dołączyć do oferty) :

14. Oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania brokera ( zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru- KRS, CEIDG) o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust.
4 pkt 1 lit. b ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. o prowadzeniu

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu konkursu w zakresie warunków dopuszczających do
udziału  w  konkursie,  opisanych  w  Rozdziale  III  pkt  12  i  wskazuje,  że  jego  spełnienie  jest
weryfikowalne poprzez wpis do rejestru brokerów, który zgodnie z art. 52 ust. 8 ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1881 z późn. zm.) jest jawny



w zakresie  aktualnych  danych,  o których mowa m.in.  w art.  59  ust.  1  i  2  tej  ustawy,  a  zatem
obejmujących  również  dane  osobowe  brokerów  ubezpieczeniowych,  będących  osobami
fizycznymi, a także osób wchodzących w skład zarządu brokerów ubezpieczeniowych, będących
osobami prawnymi.  Stosownie natomiast  do art.  58 ust.  1 ww. ustawy,  do rejestru tego organ
nadzoru  dokonuje  wpisu  z  urzędu,  z dniem wydania  zezwolenia  na  wykonywanie  działalności
brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, którego warunkiem wydania zgodnie z art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b
i pkt 2 lit.  a ustawy o dystrybucji  ubezpieczeń jest z kolei brak prawomocnego skazania osoby
fizycznej lub członków zarządu osoby prawnej, ubiegających się o ww. zezwolenie, za umyślne
przestępstwa opisane w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. 

Przedstawiona natomiast propozycja zmiany, aby brokerzy ubezpieczeniowi wykazali niekaralność
za przestępstwa określone w art.  34 ust.  4 pkt 1 lit.  b ustawy o dystrybucji  ubezpieczeń osób
uprawnionych do reprezentowania, wynikającą z wpisu do właściwego rejestru (KRS, CEIDG), nie
jest adekwatna do postawionego warunku albowiem wpis do właściwego rejestru (KRS, CEiDG)
nie potwierdza tej  okoliczności,  zaś żądanie przedłożenia oświadczenia  osób uprawnionych do
reprezentowania  brokera  (zgodnie  z wpisem  do  właściwego  rejestru  -  KRS,  CEiDG)
o niekaralności  za  przestępstwa  określone  w  art.  34  ust.  4  pkt  1  lit.  b  ustawy  o  dystrybucji
ubezpieczeń byłoby sprzeczne z  przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady
(UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016
r. Nr 119, str. 1).

Pytanie/ Wniosek nr. 3

Wnosimy jednocześnie o przedłużenie terminu składania ofert konkursowych. Aby móc
w jak najlepszy sposób przygotować naszą ofertę  prosimy o przedłużenie terminu składania
ofert  do  dnia  8   lutego  2022  r.   Nie  jest  to  termin  znacznie  wydłużający  pierwotny  okres
składania ofert,  a z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w ich jakości i pozwoli na dochowanie
najwyższej staranności ze strony oferentów.

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

SEKRETARZ MIASTA

          Piotr Dudło


