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Wrocław, dn. 08.04.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin pracowników 

Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA DO  

SIWZ  NR 41/2020/N/Milicz 
 

Działając w imieniu i na rzecz Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania  

i informuje o zmianie do SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków 

bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania 

umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta 

Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 2: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykonawca zwraca uwagę, że w tabeli ze strukturą wiekową 

znajdują się rekordy z błędnie wprowadzonymi datami: 

486 1900 K U 

506 168 K U 

614 4958 K U 

Prosimy o korektę. 

Odpowiedź/Zmiana: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowe 

daty są następujące: 486 - 1990, 506 - 1968, 614 – 1958. 

 

Pytanie 3: 

SIWZ pkt. VIII. Pkt. 1  Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli 

Wykonawca w ramach tego wymogu poda dane o zatrudnieniu opiekunów  kontraktu 

odpowiedzialnych za wszelkie kontakty z Zamawiającym, nadzorujących poprawne 

wystawienie polisy, prawidłową obsługę umowy, rozliczenia płatności oraz  inne 

czynności związane z poprawną  realizacją przedmiotu zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony. 
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Pytanie 4: 

SIWZ, IX, pkt. 3, 11) - Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu 

ubezpieczenia będzie  załączona do OWU Wykonawcy?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.  

 

Pytanie 5: 

Załącznik nr 3, 5, 6, - Wykonawca zwraca się z prośba o dostarczenie załączników nr 3, 

5, 6,  w wersji edytowalnej.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym zostaną zamieszczone 

załączniki do SIWZ w wersji word na stronie Zamawiającego, Pełnomocnika 

Zamawiającego oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mcm_milicz. 

 

Pytanie 6: 

SIWZ, XV, pkt. 6,  a) - Wykonawca prosi potwierdzenie, że wskazana w pkt. b) 

wysokość  kosztów związanych z  zawarciem i administrowaniem umową stanowi 

wszystkie koszty jakie mają zostać wkalkulowane do oferty.   

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku 

VAT oraz zawiera wszystkie koszty, jakie mają zostać wkalkulowane do oferty.  

 

Pytanie 7: 

SIWZ, XV, pkt. 6,  b) – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana wysokość 

kosztów obsługi oraz kurtażu umowy ubezpieczenia stanowi wartość brutto.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku 

VAT oraz zawiera wszystkie koszty, jakie mają zostać wkalkulowane do oferty.  

 

Pytanie 8: 

Załącznik nr 1, SWZ, IV. Klauzule Dodatkowe, klauzula nr 6.  – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę aby udostępnianie informacji o szkodowości odbywał się zawsze na 

wniosek Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr 1, SWZ, IV. Klauzule Dodatkowe, klauzula nr 10, f) – Czy 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli  indywidualne potwierdzenia 

uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym zostaną wygenerowane z innego systemu 

po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.  

 

Pytanie 10: 

Załącznik nr 1, IV. Klauzule Dodatkowe, klauzula nr 11, a) - Czy Zamawiający 

wyraża zgodę, aby Wykonawca, na uzasadniony wniosek, mógł zażądać od osoby 

ubezpieczonej wglądu do oryginału dokumentów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Pytanie 11: 

SWZ, dział II.2 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej 

w SWZ, dział II, pkt 2 i innych analogicznych: „Prawo przystąpienia do ubezpieczenia 

przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci 

ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego (…)” warunkiem jest 

zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym 

ubezpieczeniem, rozumiana także jako ciągłość w opłacaniu składek.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 12: 

SWZ, dział II.3 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że zdarzenia, o których 

mowa we wskazanym punkcie, a dotyczące osób objętych odpowiedzialnością w ramach 

ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

również powinny zajść w okresie trwania tej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie 13: 

SWZ, dział II, pkt 12 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zapis „zgodnie z 

OWU” oznacza, iż obowiązywać będą zasady z OWU dotyczące precyzyjnego 

określenia wysokości świadczeń (z zastrzeżeniem nadrzędności punktów SWZ).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 14: 

SWZ, dział II, pkt 12 – W związku z zapisem: „W przypadku ekspiracji umów 

ubezpieczenia i zmianą Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności Wykonawca 

zaliczy okres pobytu w szpitalu przed początkiem nowej ochrony zawartej w wyniku 

postępowania przetargowego.” Wykonawca w celu uzyskania całkowitej jasności 

interpretacyjnej prosi o potwierdzenie, iż ten z Wykonawców, który wygra postępowania 

przetargowe, będzie płacił wyłącznie za część pobytu w szpitalu objętą jego 

odpowiedzialnością (za okres pobytu przed początkiem świadczenie zapłaci poprzedni 

ubezpieczyciel). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie 

za pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.  

 

Pytanie 15: 

SWZ, dział II, pkt 14 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zapis 

„chemioterapii lub radioterapii” oznacza, iż w przypadku przeprowadzenia u 

ubezpieczonego zarówno radioterapii jak i chemioterapii Wykonawca będzie mógł 

wypłacić tylko jedno świadczenie. 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 16: 

SWZ, dział II, pkt 14 – Prośba o potwierdzenie, że można założyć, iż promieniowanie 

jonizujące jest metodą wykonania radioterapii (sposobem leczenia choroby 
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nowotworowej). W przypadku decyzji odmownej prośba do Zamawiającego o podanie 

definicji leczenia specjalistycznego – promieniowania jonizującego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 17: 

SWZ, dział II, pkt 14 – Zamawiający w SWZ dział II, punkt 14 wskazał: „terapii 

interferonowej – bądź innej alternatywnej zastosowanej metody”. Prośba o 

potwierdzenie, że Wykonawca dobrze interpretuje zapis, iż do niniejszego postępowania 

przetargowego zostanie dopuszczony zarówno ten Wykonawca, który w swojej ofercie 

posiada leczenie specjalistyczne - terapię interferonową, jak i ten, który w swej ofercie 

posiada inną alternatywną metodę leczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie 18: 

SWZ, dział II, pkt 18 i 21 – Czy Wykonawca może zastosować zawarte w swoich 

standardowych ogólnych warunkach zasady, zgodnie z którymi w przypadku 

wystąpieniu dwóch lub kilku dokładnie wymienionych jednostek chorobowych, będzie 

mógł on płacić świadczenie wyłącznie za wystąpienie jednej z nich, wskazanej zaś po 

wypłacie świadczenia z tytułu danej choroby odpowiedzialność Wykonawcy wobec niej 

wygasa? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 
 

Pytanie 19: 

SWZ, dział IV, pkt 3 – Prośba do Zamawiającego o zgodę na to, by pobyt na oddziale 

rehabilitacyjnym lub w szpitalu rehabilitacyjnym mógł się rozpocząć w ciągu 6 miesięcy 

od daty pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a sam pobyt 

również był objęty odpowiedzialnością Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 20: 

SWZ, dział II, pkt 2 - Wykonawca prosi o podanie w latach kalendarzowych wieku 

najstarszego obecnie ubezpieczonego pracownika/małżonka/partnera życiowego.   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najstarszą osobą jest pracownik 75 lat. 

 

Pytanie 21: 

SWZ, dział II, pkt 10 - Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że za 

ubezpieczonych partnerów życiowych (w stosunku do których Wykonawca nie będzie 

mógł w początkowym okresie 3 miesięcy stosować karencji) uważać należy tych 

partnerów, którzy byli dotychczas objęci umową grupowego ubezpieczenia na życie i 

przystąpią do nowej umowy z zachowaniem zasady ciągłości opłaty składki w ciągu 

pierwszych 3 miesięcy ubezpieczenia.   

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
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Pytanie 22: 

Załącznik 4, umowa generalna, § 6 pkt.5  Czy Zamawiający potwierdza, że zapis nie 

odnosi się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania 

początku odpowiedzialności? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Katarzyna Jędrzejczak 

 


