
Katowice, dn. 21.12.2018 r. 

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

  

Pytanie nr 1.  
Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczących referencji z paragrafu 5 ustępu 5.  Czy 
wymagane referencje muszę dotyczyć polis spółek zlokalizowanych na terytorium Polski czy 
mogą dotyczyć polis spółek zlokalizowanych poza granicami Polski ? 
 
Odpowiedź:   
Referencje mają dotyczyć zawartych polis, niezależnie czy podmiot ubezpieczony posiada 
siedzibę na terytorium czy poza terytorium Polski. 
 
Pytanie nr 2.  
Pragniemy zauważyć, iż obecnie w spółkach grupy kapitałowej Węglokoks najwyższa suma 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC spółki wynosi 20 mln zł. Dlatego naszym zdaniem 
kryterium dotyczącym referencji ubezpieczenia OC spółki w paragrafie 5 ustępie 5 punkcie 1 
winny wynosić właśnie 20 mln zł. Naszą sugestię pragniemy poprzeć faktem iż największe 
przedsiębiorstwa z naszego regionu posiadają polisy OC spółki z sumami ubezpieczenia nie 
wyższymi niż 20 mln zł. Biorąc pod uwagę realia polskiego rynku ubezpieczeń kryterium 
trzech referencji dotyczących ubezpieczenia OC spółki z sumą ubezpieczenia 50 mln zł 
może być nierealne do spełnienia przez większość spółek brokerskich przystępujących do 
konkursu na brokera. 
 
Odpowiedź:  
Organizator utrzymuje postanowienia § 5 ust.5 Regulaminu konkursu na wybór brokera 
ubezpieczeniowego dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. 
 
Pytanie nr 3.  
Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczących referencji z paragrafu 5 ustępu 5. Czy 
akceptowalne jest aby na jednych referencjach znalazły się informację dotyczące różnych 
ubezpieczeń spełniających wymogi wyszczególnione w paragrafie 5 ustępie 5 punktach 
1 i 2 ?  
 
Odpowiedź:   
Organizator akceptuje złożenie na jednym dokumencie referencji, które będą potwierdzały 
wykonanie wielu wymogów określonych w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu na wybór brokera 
ubezpieczeniowego dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. 
 
Pytanie nr 4. 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na występujące, naszym zdaniem, nieścisłości związane 
z różnicami dotyczącymi okresów za które oferent ma złożyć referencje tj. ostatnie 24 
miesiące a okresem za które oferent ma przedstawić oświadczenie o przeprowadzonych 
audytach tj. okres od 2015 do 2017 roku. 
 
Odpowiedź:  
Organizator nie oczekuje związku pomiędzy okresami za które mają być przedstawione 
referencje z oświadczeniem wynikającym z postanowień § 6 ust. 10.   
 
 
 



Pytanie nr 5.  
Pragniemy zaznaczyć, iż pomiędzy zapisami paragrafu 6 ustępu 10 mówiącym o podaniu 
liczby audytów ubezpieczeniowych przeprowadzonych w latach  
2015 – 2017 a zapisami paragrafu 10 punktu 9 występują nieścisłości w związku z czym 
prosimy o skorygowanie zapisów paragrafu 10 punktu 10 by zapisy były jednakowe z tymi 
w paragrafie 6 ustępie 10. 
 

Odpowiedź:  

W § 6 ust. 10 Organizator wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego ilości 

przeprowadzonych przez brokera audytów ubezpieczeniowych w latach 2015-2107, 

natomiast w § 10 pkt 9) Organizator określił punktację w odniesieniu do ilości 

przeprowadzonych przez brokera audytów ubezpieczeniowych w latach 2015-2107. 

Jednocześnie informujemy, że dokonano zmiany warunków konkursu na wybór brokera 

ubezpieczeniowego dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS poprzez skreślenie § 10 

pkt 10). 

 

Pytanie nr 6.  

Doświadczenie brokera – Zważywszy, że jesteśmy międzynarodową grupą działającą na 

rynkach globalnych i ściśle i bezpośrednio współpracujemy z międzynarodowym pionem 

Natural Resources naszej grupy pragniemy zapytać czy w zakresie naszego doświadczenia 

broker może powoływać się na referencje i know-how w ujęciu międzynarodowym. 

 

Odpowiedź:  

Informacja zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 7.  

Wynagrodzenie brokera – chcielibyśmy zapytać o interpretację zapisu punktu 4 w paragrafie 

3 dot. limitu wynagrodzenia – czy chodzi tu o limit honorarium jakie Węglokoks miałby 

ewentualnie płacić za obsługę brokerską, czy też w jakiś sposób jest to powiązane z prowizją 

brokerską. Równocześnie, pragniemy zaznaczyć, że zawsze w rozliczeniach z klientem 

kierujemy się zasadami etyki brokerskiej i zasadą transparentności. 

 

Odpowiedź:  

Zapis §3 ust. 4 wynika z dokumentów korporacyjnych Spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej WĘGLOKOKS i służy wyłącznie oszacowaniu wartości udzielanego zamówienia. 

Zakres i przedmiot usług świadczonych przez brokera nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego 

określono w § 3 ust. 1 Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla 

Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. Wynagrodzenie brokera określono w § 4 ust. 1 pkt 

3) Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Spółek Grupy 

Kapitałowej WĘGLOKOKS 


