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JST ze wsparciem brokera
W przypadku zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe korzystanie z wiedzy pracownika firmy brokerskiej jest racjonalnie uzasadnione i nie stanowi czegoś nadzwyczajnego. – Jan Turski
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Firma Maximus Broker od 20 lat specjalizuje się w obsłudze jednostek sektora
finansów publicznych, a w szczególności jednostek samorządu terytorialnego
(JST), w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie. Przez lata prowadzenia
działalności i świadczenia usług brokerskich dla jednostek samorządowych
zauważyliśmy, że świadczenie tych usług
dla klienta samorządowego czy też dla
podmiotów gospodarczych nie ogranicza
się tylko i wyłącznie do ustalenia z klientem, od czego chce być ubezpieczony
oraz, jaki posiada majątek, który chciałby
objąć ochroną ubezpieczeniową. Podstawowym zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest analiza potrzeb i wymagań
klienta w zakresie ubezpieczeń, tworzenie
dla klienta kompleksowego programu
ubezpieczenia dostosowanego do jego
potrzeb, a następnie wynegocjowanie dla
niego jak najkorzystniejszych warunków
dotyczących przyszłej umowy ubezpieczenia.
WYMAGANA SPECJALIZACJA
Nie należy zapominać o tym, że broker
powinien ciągle monitorować rynek
ubezpieczeniowy i produkty ubezpieczeniowe na nim dostępne. Powinien
także znać bardzo dobrze przepisy prawa
dotyczące jego klientów i inicjować wręcz
tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych przez ubezpieczycieli, dostosowanych do zmieniających się potrzeb
klienta i otoczenia prawnego. W przypadku świadczenia usług brokerskich
dla jednostek samorządu terytorialnego
broker, który nie ma w tym doświadczenia może szybko się przekonać, że
temat ubezpieczeń dla takich podmiotów
oraz zakres wiedzy, jaki musi posiadać
w zakresie przepisów regulujących działalność samorządów, w tym samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych czy spółek komunalnych, jest dużo szerszy niż w przypadku
większości przedsiębiorstw prywatnych.
Broker ubezpieczeniowy świadczący
usługi brokerskie dla JST, to specjalista
w wielu dziedzinach takich jak np. prawo
ubezpieczeniowe, prawo cywilne, prawo
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budowlane, prawo ochrony środowiska,
prawo zamówień publicznych i wiele
innych. Powinien znać się również na
finansach publicznych oraz finansach
przedsiębiorstw oraz być ekspertem od
oceny ryzyka i specjalistą od zarządzania
ryzykiem w samorządach, gdzie umowa
ubezpieczenia jest tylko jednym z elementów zarządzania takim ryzykiem.
Broker obsługujący samorządy powinien
też posiadać odrębne biuro obsługi szkód,
gdzie pracownicy merytoryczni specjalizujący się w obsłudze szkód w ramach
różnych ryzyk ubezpieczeniowych wesprą
klienta na każdym etapie likwidacji szkód,
aby mógł on otrzymać odszkodowanie
odpowiadające powstałej szkodzie, którego wysokość pozwoli na odbudowę lub
naprawę uszkodzonego mienia. Bardzo
ważne też jest wsparcie merytoryczne
i pomoc brokera dla samorządów w obsłudze roszczeń osób trzecich, które wpływają
do samorządów w związku z prowadzoną
przez nich działalnością. Należy podkreślić, że liczba takich roszczeń cywilnych
wpływających do samorządów od wielu
lat się zwiększa i opiewają na coraz wyższe
kwoty. Orzecznictwo sądów, jeżeli dane
roszczenie znajdzie finał w sądzie, zazwyczaj nie jest sprzyjające samorządom. Sądy
bardzo często orzekają na korzyść osób
poszkodowanych, nawet jeżeli jest wiele
wątpliwości co do zasadności danego roszczenia.
W związku z powyższym bardzo ważna
jest właściwa konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadanej przez jednostkę samorządową
oraz wysokość posiadanej sumy gwarancyjnej, tak aby polisa OC w maksymalny możliwy sposób chroniła naszego
klienta, np. JST. Przy aranżacji takiej
polisy potrzebna jest z pewnością pomoc
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eksperta od ubezpieczeń, jakim jest broker ubezpieczeniowy. Jednak właściwie
zawarta polisa OC to nie wszystko. Ważne
jest bowiem, aby klient samorządowy,
do którego wpływa roszczenie, otrzymał
właściwą pomoc przy obsłudze takiego
roszczenia, aby – w przypadku gdy dane
roszczenie nie jest zasadne – móc uwolnić się od odpowiedzialności. Jeżeli dany
broker, tak jak nasza firma, specjalizuje
się w obsłudze szkód i roszczeń w jednostkach samorządowych, to takie pełne
wsparcie klient samorządowy zawsze od
niego otrzyma.
W dzisiejszych czasach broker ubezpieczeniowy musi też udostępnić klientowi
samorządowemu odpowiednie narzędzia IT
umożliwiające m.in. szybkie zgłoszenie szkody,
sprawdzenie na jakim etapie jest dane postępowanie odszkodowawcze, ale również umożliwiające ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania
przetargowego na usługę ubezpieczenia przy
użyciu bezpiecznych środków komunikacji
elektronicznej, zgodnych z przepisami prawa
zamówień publicznych.
NOWE OTOCZENIE PRAWNE
Broker ubezpieczeniowy specjalizujący się
w obsłudze ubezpieczeń w jednostkach
samorządowych powinien również być
specjalistą w zakresie prawa zamówień
publicznych, ponieważ większość umów
ubezpieczenia u naszych klientów, którzy
należą do sektora finansów publicznych,
jest zawierana na podstawie przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Warto także zauważyć, że sporządzenie
opisu przedmiotu zamówienia na usługi
ubezpieczeniowe wymaga posiadania
specjalistycznej wiedzy z dziedziny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, którą
to wiedzę posiada właśnie broker ubezpieczeniowy, szczególnie jeżeli specjalizuje
się w obsłudze samorządów. Maximus
Broker każdego roku przeprowadza ponad
100 postępowań przetargowych na wybór
ubezpieczyciela, z czego większość są to
postępowania na świadczenie usług ubezpieczeniowych na okres 2 lub 3 lat dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym
roku mamy do czynienia z rewolucją
w Prawie zamówień publicznych, bowiem
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weszła właśnie w życie nowa ustawa
Prawo zamówień publicznych, tj. ustawa
z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg
zmian w zasadach przeprowadzania zamówień publicznych, w tym m.in. tryb podstawowy z negocjacjami w zamówieniach
krajowych, które to zmiany – w przypadku
zamówienia na usługę ubezpieczeniową
dla jednostki samorządowej – wymagają
w naszej ocenie specjalistycznej wiedzy
eksperta w dziedzinie ubezpieczeń, jakim
jest broker ubezpieczeniowy. Zwrócę
tutaj szczególnie uwagę na przepisy nowej
ustawy Prawo zamówień publicznych
w zakresie analizy potrzeb zamawiającego
oraz wstępnych konsultacji rynkowych,
dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych (art. 83 i 84 ustawy PZP). Zgodnie
z tymi przepisami zamawiający przed
wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia powinien dokonać analizy
potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj
i wartość zamówienia, w tym powinien
przeprowadzić rozeznanie rynku pod
kątem możliwych wariantów realizacji zamówienia. Analiza taka powinna
uwzględniać m.in. różne warianty wartości
zamówienia, możliwość podziału zamówienia na części czy też przewidywany
tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający
może przeprowadzić wstępne konsultacje
rynkowe w celu przygotowania postępowania (art. 84). Prowadząc konsultacje
rynkowe, zamawiający może korzystać
z doradztwa ekspertów. Doradztwo to
może być wykorzystane przy przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania
o udzielenie zamówienia, pod warunkiem
że nie powoduje to zakłócenia konkurencji
ani naruszenia zasad równego traktowania
wykonawców i przejrzystości. Te nowe
przepisy prowadzą do wniosku, że taka
analiza dotycząca specyficznej usługi, jaką jest
usługa ubezpieczenia jest wręcz niemożliwa bez
pomocy profesjonalnego doradcy, jakim jest broker ubezpieczeniowy.
W przypadku zamówień publicznych
na usługi ubezpieczeniowe przez jednostki samorządowe lub inne podmioty
zobligowane do stosowania przepisów
o zamówieniach publicznych, korzystanie
z wiedzy pracownika firmy brokerskiej
jest racjonalnie uzasadnione i nie stanowi
czegoś nadzwyczajnego, a w naszej ocenie
jest wręcz konieczne, aby maksymalnie
zracjonalizować wydatki zamawiającego
na usługę ubezpieczenia oraz dostosować
opis przedmiotu zamówienia na usługę
ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb
zamawiającego. q
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