Ubezpieczenia w działalności sektorowej
Podmioty

prowadzące

działalność

samej

istoty

zamówienia
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sektorową to z jednej strony ,,łakomy

ubezpieczenia, gdzie UZP stanęło na

kąsek” do ubezpieczenia, bo kojarzący

stanowisku,

się z dużymi wpływami składkowymi,

bezpośrednio związane z działalnością
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skomplikowane systemy ubezpieczenia,
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podporządkowane specyfice prowadzonej

poszczególnych

wartości

działalności. To właśnie ta specyfika

Mam

nie

powoduje, iż podmioty te są poddane

poznawczą,

odrębnym regulacjom prawa zamówień

praktyczną. Poniżej całość zapytania i

publicznych. To dla nich stworzono

otrzymanej odpowiedzi.

formułę zamówienia sektorowego, by,
przy

zastosowaniu

standardowych

procedur, ułatwić im i potencjalnym
wykonawcom

przeprowadzenie

zamówienia. Kiedy faktycznie można
korzystać z tych norm, jak postępować w
przypadku gdy wartość zamówienia jest
poniżej wartości nazywanej sektorową i
jak w to wszystko wpisuje się tak
charakterystyczne

zamówienie,

jakim

jest zamówienie usługi ubezpieczeniowej
– to kwestie, które stały się przedmiotem
zapytanie

jakie

Urzędu

Zamówień

Głównym

skierowaliśmy

motywem

do

Publicznych.
zapytania

była

oczywiście ostatnia nowelizacja prawa
zamówień publicznych, która między
innymi wprowadziła definicję zamówień
mieszanych

i

zasadę

stosowania

właściwych trybów procedury do każdego
z wyodrębnionych rodzajowo zamówień.
Otrzymana odpowiedź można nazwać
kompleksową, bo i odnosi się ona do

właściwą

zatem
ale

zamówienia.
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Jako

wydawcy

Magazynu

Ubezpieczeniowego(

w

złączeniu

kopia

zezwolenia)

współpracujący z zakładami ubezpieczeń i brokerami ubezpieczeniowymi, zwracamy się
z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy w świetle nowego przepisu art.5b pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia
22. 06.2016 podmiot spełniający przesłanki zawarte w art.3 ust 1pkt3 i 3a, wykonujący
jednocześnie działalność zakwalifikowaną jako sektorowa, ma obowiązek stosowania
prawa

zamówień

publicznych

(

tryby

standardowe)

przy

zamawianiu

usługi

ubezpieczenia o wartości powyżej 30 tys .euro, ale poniżej progu zamówienia
sektorowego?
Pragniemy zaznaczyć, że na gruncie dotychczasowej, obecnie zmienianej ustawy,
podmioty

te,

przywołując

art.133

ust.1

przy

zamówieniu

powyżej

opisanym

niejednokrotnie stosowały własne regulaminy, a nie przepisy pzp.
Ponieważ intencja przepisu art.5b jest czytelna – zakaz unikania stosowania pzp w
każdej sytuacji przez każdy podmiot, który spełnia ustawowe kryteria podmiotowekwestia właściwego podejścia do zamówienia publicznego o cechach opisanych w
zapytaniu ma istotne znaczenie nie tylko dla usług ubezpieczeniowych.
W związku z powyższym prosimy o możliwie pełną interpretację powyższej kwestii.
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