
Katowice, dn. 08.01.2019 r. 

W związku z otrzymanymi pytaniami do ogłoszonego konkursu na wybór brokera 
ubezpieczeniowego dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, poniżej zamieszczamy ich 
treść oraz udzielone odpowiedzi. 

Pytanie nr 1.  

Sprawozdanie z działalności Brokera za 2017. Czy chodzi Państwu o sprawozdanie KNF? 
Czy jakiś inny rodzaj sprawozdania? Proszę określić jaki. 
 
Odpowiedź:   
 
Tak, dokument sporządzany na potrzeby sprawozdawczości do KNF jest dokumentem 
wystarczającym. 
 
Pytanie nr 2. 
 
Czy propozycja obsługi ubezpieczeniowej Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS jest 
wymagana na tym etapie składania oferty (Etap I) czy dopiero po kwalifikacji do Etapu II 
konkursu? 
 
Odpowiedź:   
 
Propozycję obsługi ubezpieczeniowej Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS należy 
dołączyć do składanej oferty. 
 
Pytanie nr 3. 
 
W § 5 ust. 4 pkt. 1) na samym końcu jest mowa o OC ubezpieczeń komunikacyjnych.  
Rozumiemy przez to, że proszą Państwo o potwierdzenie tego rodzaju ryzyka stosownymi 
Referencjami/Oświadczeniem np. o zawarciu Umowy Generalnej dla floty pojazdów  
o wymaganych parametrach (np. ilość pojazdów). Aczkolwiek w dalszej części ust. 5 pkt. 1) 
nie ma o tym wzmianki.  
 
Odpowiedź:   
 
W tym zakresie nie przewidziano udokumentowania referencjami lub oświadczeniami faktu 
zawarcia polis OC ubezpieczeń komunikacyjnych.  
 
Pytanie nr 4. 
 
W § 5 ust. 5 pkt. 1) oraz 2) mówią o dołączeniu Referencji w zakresie zawartych 
ubezpieczeń  
w okresie ostatnich 24 miesięcy oraz o tym aby przedstawić je w układzie zawartych polis 
ubezpieczenia.  Referencje oraz Listy Referencyjne wystawiane przez Klientów, przez 
wzgląd na charakter stosunku umownego wiążącego strony (Polityka poufności i 
zarządzanie informacjami wrażliwymi) zawierają głównie wzmianki, o tym, że obsługuje ich 
nasza Spółka  
z ewentualnym katalogiem obsługiwanych ryzyk np. majątkowych, komunikacyjnych, 
pracowniczych, itp.  
Informacje, które znajdują się na wystawionych dla Klientów polisach, są bardzo często 
danymi wrażliwymi, objętymi klauzulą poufności/tajemnicy.  



Nasza Spółka posiada globalną praktykę ubezpieczeń górniczych, na którą składają się 
doświadczeni brokerzy oraz inżynierowie zarządzania ryzykiem. W ramach globalnej praktyki 
plasowane są ryzyka górnicze na całym świecie (USA, Azja, Australia, Europa).  
 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody, aby do 
Referencji (lub w przypadku ich braku), możliwe było dołączenie Oświadczenia Oferenta,   
o treści zgodnej z ust. 5 pkt. 1) oraz 2) wraz ze wskazaniem listy podmiotów górniczych oraz 
innych ryzyk obsługiwanych w Polsce jak i na całym świecie. 
Prosimy również o wydłużenie okresu Referencji (Oświadczeń) z 24 do co najmniej 48 
miesięcy.   
 
Odpowiedź:   
 
Organizator dopuszcza aby w uzupełnieniu do załączonych Referencji oferent złożył 
Oświadczenie, podpisane zgodnie z reprezentacją lub pełnomocnictwem, potwierdzające 
treść wymogów określonych w Regulaminie  Konkursu § 5 ust. 5 pkt. 1) oraz 2) wraz ze 
wskazaniem sumy ubezpieczenia, listy podmiotów górniczych oraz innych ryzyk 
obsługiwanych w Polsce jak i na całym świecie. 
Organizator utrzymuje wymóg przedstawienia referencji za okres ostatnich 24 miesięcy. 
 
 
 
Pytanie nr 5. 
 
Prośba o wydłużenie terminu składania ofert określonego w § 8 ust. 3. z dnia 10.01.2019 r. 
do co najmniej dnia 18.01.2019. 
  
Odpowiedź:   
 
Organizator utrzymuje dzień składania ofert na dzień 10.01.2019r. 
 
 
 
 
 


