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Wrocław, dn. 22.07.2021 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę 

grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin 

pracowników Gminy Stalowa Wola wraz  

z jednostkami organizacyjnymi 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  NR 98/2021/Stalowa Wola 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Stalowa Wola, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez 

Wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by członkowie rodzin pracowników, mogli pozostać  

w ubezpieczeniu maksymalnie do ukończenia 70 roku życia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości potwierdzenia woli 

przystąpienia do ubezpieczenia przez odcisk palca osoby przystępującej, nie dotyczy osób, 

które w dniu podpisywania deklaracji zgody przebywają w hospicjum lub placówce dla 

przewlekle chorych lub wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy  

i samodzielnej egzystencji przez właściwy organ rentowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis dotyczy wszystkich dotychczas 

ubezpieczonych bez względu na okoliczności. 
 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego 

nie obejmowało ryzyka śmierci rodzica lub teścia? Rozszerzenie definicji współmałżonka  

o partnera życiowego w kontekście ryzyka śmierci rodzica lub teścia znacznie wpływa na 

rentowność kontraktu a co za tym idzie na wysokość składki dla wszystkich osób 

ubezpieczonych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia opisanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie karencji zgodnie z OWU Wykonawcy dla 

dotychczas nieubezpieczonych członków rodzin pracowników, przystępujących do umowy 
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w każdym czasie? Pracownicze ubezpieczenie grupowe jest przede wszystkim skierowane 

do pracowników Zamawiającego. Członkowie rodzin są grupą nieopisaną, w dużej mierze 

nieznaną nawet. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę, by ryzyko "Leczenie szpitalne" nie obejmowało wypłaty  

z tytułu pobytu w szpitalu w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę, by ryzyko "Leczenie szpitalne" nie obejmowało wypłaty  

z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia wad wrodzonych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7: 

SWZ – Rozdział I Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach umowy 

ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego postępowania dla każdej jednostki 

organizacyjnej będzie wystawiona odrębna polisa a każda z jednostek (zamawiających) 

będzie osobnym ubezpieczającym dla swoich pracowników i członków ich rodzin? W 

kontekście powyższego pytania Wykonawca sygnalizuje treść art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest wystawienie 

odrębnych polis dla każdej jednostki osobno. 

 

Pytanie 8: 

SWZ – Rozdział V.2 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu, 

obecne umowy ubezpieczenia grupowego zostaną wypowiedziane i że nowy Wykonawca 

będzie jedynym Ubezpieczycielem w tych jednostkach?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: 

Rozdział II ust. 2 W związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia osób nieaktywnych 

Wykonawca prosi o potwierdzenie liczby osób, których aktualnie dotyczy ten zapis  

w podziale na urlop bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, zwolnienie lekarskie, pobyt  

w szpitalu oraz niezdolność do pracy/służby.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na dużą ilość jednostek 

organizacyjnych nie jest w stanie podać takich danych dzień dzisiejszy. 

 

Pytanie 10: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 2 W związku 

ze wskazanym prawem dla przystąpienia do ubezpieczenia osób, które w dniu składania 

deklaracji przystąpienia nie mogą pisać, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, 
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że powyższe prawo dotyczy osób dotychczas ubezpieczonych i nieaktywnych w dniu 

składania deklaracji tj. wskazanych przez Zamawiającego jako przebywające na urlopie 

bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub w 

stosunku, do których została trwała niezdolność do pracy/służby. Ponadto Wykonawca prosi 

o podanie liczby osób, których to obecnie dotyczy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy dotyczy wszystkich dotychczas 

ubezpieczonych oraz informuje, że ze względu na dużą ilość jednostek organizacyjnych nie 

jest w stanie podać na dzień dzisiejszy takich danych. 

 

Pytanie 11: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - 

Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 7 Wykonawca zwraca się z prośbą  

o potwierdzenie czy zamawiający uzna zmianę wskazanego zapisu odnośnie przystępowania 

Członków rodziny do dowolnej GRUPY ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że będzie to 

GRUPA o niższych lub takich samych wartościach świadczeń „zgonowych” jak GRUPA 

wybrana przez Pracownika.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 12: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe 

Warunki Zamówienia: Rozdział IV ust. 13 Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy 

Zamawiający uzna za spełnienie warunku, o którym mowa w podanym punkcie, jeżeli 

Wykonawca do realizacji umowy zastosuje katalog operacji zawierający min. 462 operacje  

z zastrzeżeniem, że jeżeli Ubezpieczony przeszedł operację niewyszczególnioną w katalogu, 

Wykonawca wypłaci świadczenie w minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu 

operacji określonej w SWZ albo Wykonawca zwraca się do Zamawiające z wnioskiem  

o obniżenie minimalnej ilości operacji do 462.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony, jednocześnie 

wskazuje, że pytanie Wykonawcy dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ  Rozdział IV punkt 12. 

Pytanie 13: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 14 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu tych 

procedur leczenia specjalistycznego, które nie są w związku przyczynowo-skutkowym  

z poprzednio zastosowanymi metodami leczenia specjalistycznego, powodującymi wypłatę 

świadczenia.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 14: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: 

Rozdział II ust. 16 Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje 

zastosowanie krótkiego Oświadczenia dot. Stanu Zdrowia zamiast Ankiety Medycznej?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  
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Pytanie 15: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 17 

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza, aby kwotę wskazaną  

w tabeli świadczeń (Zdarzenia: Ciężkie choroby ubezpieczonego oraz Ciężkie choroby 

małżonka ubezpieczonego) traktować jako bazową sumę ubezpieczenia z tytułu poważnego 

zachorowania ubezpieczonego i małżonka oraz prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna 

spełnienie wymogu wypłaty kwoty określonej w tabeli jeżeli Wykonawca będzie dokonywał 

w wypłata 100% sumy ubezpieczenia w przypadku 45 jednostek chorobowych.  

W przypadku innych dodatkowych jednostek oferowanych przez Wykonawcę w ramach 

obowiązujących OWU, Wykonawca może stosować zapisy dotyczące wysokości 

przewidywanych świadczeń zgodnie z OWU Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 16: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział III, Tabela 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wskazane w Tabeli wysokości 

świadczeń są wysokościami minimalnymi i Wykonawca może zaoferować wyższe 

świadczenia niż wskazane – powyższe dotyczy świadczeń kumulowanych w przypadku 

wypadku komunikacyjnego w pracy (śmierć ubezpieczonego, pobyt ubezpieczonego  

w szpitalu) gdzie wg. zasad wypłaty obowiązujących u Wykonawcy świadczenia te są 

wyższe niż podane w tabeli.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, jednocześnie zaznacza, że nie będzie to 

dodatkowo punktowane. Jednocześnie w Formularzu oferty Zamawiający zaznacza, że nie 

dopuszcza nanoszenia zmian w tabeli. 

 

Pytanie 17: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział IV ust. 6 Z uwagi 

na obowiązki związane z ochroną danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż informacje  

o szkodowości mają mieć charakter ogólny (statystyczny) i Zamawiający nie wymaga, aby 

zawierały one dane osobowe (jak również szczegółowe dane dotyczące zdarzeń i podjętych 

decyzji).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy w kwestii danych 

osobowych, jednakże zaznacza, że raport winien zawierać dane takie jak:  

- ilość wypłaconych świadczeń w podziale na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe  

z wypłaconą kwotą świadczenia; 

- ilość odmów wypłat świadczeń w podziale na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wraz 

z podaniem powodu odmowy. 

 

Pytanie 18: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe 

Warunki Zamówienia: Rozdział IV ust. 8 (ostatni pkt) Czy Zamawiający przewiduje, że  

w razie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju żeby szkolnie o którym mowa 

powyżej mogło odbyć się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które 

umożliwiają jednoczesne przesyłanie dźwięku i obrazu? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 19: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozdział IV, ust. 10 pkt f) 

Klauzula rozszerzająca system elektronicznej obsługi polis o dedykowaną klientowi 

aplikację internetową pkt 10: 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przygotuje indywidualne 

potwierdzenia dla każdego ubezpieczonego i dostarczy do Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.  

 

Pytanie 20: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozdział IV, ust. 11 pkt a) 

Klauzula szybkiej likwidacji świadczeń, pkt a) – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby 

Wykonawca, na uzasadniony wniosek, mógł zażądać od osoby ubezpieczonej wglądu do 

oryginału dokumentów?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 21: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje prawo ubezpieczonych do 

zmiany wariantu ubezpieczenia. Jeżeli tak - to prośba o wskazanie możliwego terminu 

dokonania zmiany i potwierdzenie, że w przypadku zmiany wariantu skutkującej 

podwyższeniem sum ubezpieczenia lub rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia, Wykonawca 

ma prawo zastosować karencje na nadwyżkę sum/zakresu zgodnie z postanowieniami 

ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy?  

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 22: 

Wykonawca prosi o wskazanie wskaźnika szkodowości w ramach dotychczas 

obowiązującej/-cych umowach ubezpieczenia grupowego na życie u Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o szkodowości.  

Pytanie 23: 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy § 6 ust. 3 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy  

w stosunku do wszystkich osób objętych ochroną będzie przekazywany jeden wspólny 

raport, czy też każda jednostka organizacyjna będzie przygotowywać oddzielny raport dla 

ubezpieczonych (swoich pracowników i członków ich rodzin) i następnie samodzielnie 

będzie przekazywać go wykonawcy -ubezpieczycielowi?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każda jednostka organizacyjna będzie 

przygotowywać oddzielny raport. 

 

Pytanie 24: 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy § 6 ust. 4 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki 

sposób będzie przekazywana składka, czy składka będzie przekazywana zbiorczo za 

wszystkich ubezpieczonych, czy też każda z jednostek organizacyjnych będzie przekazywać 

składkę za "swoich" ubezpieczonych pracowników i członków ich rodzin?.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każda jednostka organizacyjna będzie przekazywać 

składkę za "swoich" ubezpieczonych pracowników i członków ich rodzin. 

 

Pytanie 25: 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy § 6 ust. 4 Czy Zamawiający potwierdza, że zapis 

dotyczący terminu przekazania składki nie odnosi się do pierwszej składki, której wpłata jest 

niezbędna do nadania początku ochrony?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie 26: 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy § 6 ust. 5 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, który  

z podmiotów - w przypadku braku płatności składki - ma być wezwany do zapłaty: czy 

Gmina Stalowa Wola, czy ta jednostka organizacyjna, za której pracowników/członków 

rodzin pracowników składka nie została opłacona?  

Ponadto, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest, aby skutki 

braku płatności składki pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu dotyczyły tylko tej 

jednostki organizacyjnej (i osób z niej ubezpieczonych), za której ubezpieczonych składka 

nie została przekazana?  

Dodatkowo, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż skutkiem nieprzekazania składki ma być 

zakończenie ochrony w stosunku do pracowników i członków rodzin pracowników danej 

jednostki i jednocześnie rozwiązanie umowy w części dotyczącej tej jednostki? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku braku płatności składki przez daną 

jednostkę organizacyjną, to jednostka ma być wezwana do uzupełnienia zapłaty. 

Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że skutki braku płatności składki pomimo 

wyznaczenia dodatkowego terminu dotyczyć będą tylko tej jednostki organizacyjnej (i osób 

w niej ubezpieczonych), za której ubezpieczonych składka nie została przekazana. 

Dodatkowo Zamawiający potwierdza iż skutkiem nieprzekazania składki w dodatkowo 

wyznaczonym terminie będzie zakończenie ochrony w stosunku do pracowników  

i członków rodzin pracowników tylko i wyłącznie tej jednostki i jednocześnie rozwiązanie 

umowy w części dotyczącej tylko i wyłącznie tej jednostki, która nie uregulowała składki, 

mimo wyznaczenia dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty.   

 

Pytanie 27: 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy § 10 ust. 2 Wykonawca zwraca się prośbą  

o przekazanie w którym akcie prawnym zgodnie z art. 6 ust. 3 RODO znajduje się podstawa 

do przetwarzania danych na podstawie wskazanej w Umowie Generalnej tj. art. 6 ust. 1 lit. c 

tj. „c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze”. 

Odpowiedź: Obowiązki prawne ciążące na administratorach danych mogą się znajdować 

nie tylko w jednym akcie prawnym. W związku z realizacją umowy generalnej 

długoterminowej umowy ubezpieczenia wymienione akty prawne to np.: ustawa z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
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ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń. 

 

Pytanie 28: 

SWZ, I oraz SWZ, II.6 - Prośba do Zamawiającego o wprowadzenie zasady, zgodnie,  

z którą Wykonawca może wystawić cztery polisy (jedna polisa dla każdej Grupy), gdzie 

Ubezpieczającym byłby Zamawiający a uprawnionymi – pracownicy i członkowie ich 

rodzin wszystkich wskazanych w SWZ / SOPZ podmiotów – takie działanie wpłynie 

znacząco na obniżenie kosztów obsługi polis, co z kolei ma wpływ na składki dla 

ubezpieczonych. W razie braku zgody Wykonawca prosi o możliwość zastosowania 

następującego schematu postępowania: 

- w przypadku podmiotów zatrudniających mniej niż 25 osób Zamawiający dopuściłby 

wystawienie wyłącznie jednej polisy (jednej Grupy wybranej przez Zamawiającego) 

- podmiotów zatrudniających od 25 osób do 49 osób – jednej lub dwóch polis (Grup 

wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienia wariantu byłoby 

przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i pełnoletnie dzieci 

ubezpieczonych). 

- podmiotów zatrudniających od 50 osób do 99 osób – jednej lub dwóch lub trzech polis 

(Grup wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienia wariantu 

byłoby przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i pełnoletnie 

dzieci ubezpieczonych). 

- podmiotów zatrudniających od 100 osób – jednej lub dwóch lub trzech lub czterech polis 

(Grup wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienia wariantu 

byłoby przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i pełnoletnie 

dzieci ubezpieczonych). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 29: 

SWZ, V.1 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres, 

na jaki zawarta będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 24 miesiące 

będzie kończył się z końcem ostatniego dnia 24 miesiąca. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 30: 

Załącznik nr 1 do SWZ, II.2 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji 

opisanej w punkcie: „osoby, będące pracownikiem Zamawiającego oraz członkiem jego 

rodziny, które przekroczyły wiek 69 lat pod warunkiem, że były objęte ochroną 

ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego 

bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia z Wykonawcą, (…) „ warunkiem jest 

zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym 

ubezpieczeniem, rozumiana także, jako ciągłość w opłacaniu składek? 

Wykonawca prosi też o podanie dokładnego wieku (w latach kalendarzowych) najstarszego 

obecnie ubezpieczonego małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
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Jednoczenie Zamawiający informuje, że ze względu na dużą ilość jednostek 

organizacyjnych nie jest w stanie podać na dzień dzisiejszy wieku najstarszego obecnie 

ubezpieczonego małżonka/partnera życiowego ubezpieczonego. 

 

Pytanie 31: 

Załącznik nr 1 do SWZ, 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 32: 

Załącznik nr 1 do SWZ, II.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 33: 

Załącznik nr 1 do SWZ, II.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 postępowanie przetargowe, będzie 

płacił wyłącznie za część pobytu w szpitalu objętą jego odpowiedzialnością (za okres 

pobytu przed początkiem świadczenie zapłaci poprzedni ubezpieczyciel). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 34: 

Załącznik nr 1 do SWZ, II.14 – Czy w ramach leczenia specjalistycznego Zamawiający 

zaakceptuje, iż w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego zarówno radioterapii jak  

i chemioterapii (lub innych, przewidzianych przez ogólne warunki sytuacjach zbiegu dwóch 

rodzajów leczenia) Wykonawca wypłaca tylko jedno świadczenie? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 35: 

Załącznik nr 1 do SWZ, III – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że świadczenia 

wskazane w Tabeli mają wartości skumulowane. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 36: 

Załącznik nr 1 do SWZ, III – Czy Zamawiający zaakceptuje fakt, że w ramach ryzyka 

„świadczenia aptecznego” Wykonawca zaoferuje rozwiązanie, polegające na przedstawieniu 

karty aptecznej, która służyć będzie wyłącznie do realizacji w aptece świadczenia poprzez 

bezgotówkowy odbiór produktów aptecznych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  



  Strona 9 z 13                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Pytanie 37: 

Załącznik nr 4,umowa generalna § 6 pkt 5 Czy Zamawiający zgodzi się, aby zapis nie 

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

początku odpowiedzialności? oraz czy Zamawiający zgodzi się rozszerzyć zapis na 

następujący:  

Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości lub w części w terminie wskazanym 

w dokumentacji przetargowej lub ubezpieczeniowej nie powoduje ustania 

odpowiedzialności ubezpieczeniowej Wykonawcy, nie ma wpływu na uprawnienia 

ubezpieczonego, jak również nie powoduje przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej 

pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do końca 

miesiąca, za który jest należna. W przypadku braku składki do końca miesiąca, 

odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona, a Wykonawca wezwie Zamawiającego do 

zapłaty składki (lub jej części), wyznaczy dodatkowy termin zapłaty, który nie może być 

krótszy niż 14 dni oraz poinformuje o skutku nieprzekazania składki. Po uregulowaniu 

zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres 

zawieszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 38: 

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 39: 

SWZ, VII pkt 1 ppkt 10 - Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu 

ubezpieczenia będzie dołączona do OWU.  

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 40: 

SWZ, VIII, pkt 1 - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca poda 

dane opiekuna kontraktu odpowiedzialnego między innymi za wszelkie kontakty  

z Zamawiającym i odpowiedzialnego za czynności bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, nadzorującego czynności w trakcie realizacji zamówienia 

polegające na zaksięgowaniu wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający  

z umowy oraz wypłacie osobom uprawnionym świadczeń z tytułu zawartej umowy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony. 
 

Pytanie 41: 

SWZ, XIV, pkt. 6, a) - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazana w pkt. b) wysokość 

kosztów związanych z zawarciem i administrowaniem umową stanowi wszystkie koszty, 

jakie mają zostać wkalkulowane do oferty.  
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Pytanie 42: 

SWZ, XIV, pkt. 6, b) - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana wysokość kosztów 

obsługi oraz kurtażu umowy ubezpieczenia stanowi wartość brutto. 

Odpowiedź na pytanie numer 41 i 42: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest 

zwolniona z podatku VAT oraz zawiera wszystkie koszty, jakie mają zostać wkalkulowane 

do oferty. 

 

Pytanie 43: 

Załącznik nr 1 do SWZ, IV, pkt 10 f) „generowanie indywidualnych potwierdzeń 

uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym” - Wykonawca zwraca się z prośbą  

o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli indywidualne 

potwierdzenia zostaną wygenerowane z innego systemu po stronie Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 44: 

Załącznik nr 1, SWZ, IV, pkt. 6 – Wykonawca prosi, aby udostępnianie danych  

o szkodowości odbywało się każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub pełnomocnika 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 45: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie struktury wiekowo – płciowej w formie do 

edycji.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że struktura zamieszczona na platformie zakupowej 

Pełnomocnika Zamawiającego jest w formie edytowalnej excel. 

 

Pytanie 46: 

Załącznik nr 4 do SWZ, umowa generalna – Zamawiający w umowie powołuje się, że  

w imieniu jednostek organizacyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ, a w SWZ, 

XXIII w wykazie załączników (wykaz podmiotów) jest wskazany pod załącznikiem nr 9. 

Prośba o ujednolicenie zapisów.  

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

z tym, zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ – umowa generalna, która w dniu dzisiejszym 

zostanie zamieszczona na platformie zakupowej Pełnomocnika Zamawiającego. 

 

Pytanie 47: 

Załącznik nr 1 do SWZ, IV, pkt. 17 - Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo, 

za czynności przygotowawcze związana z przygotowaniem deklaracji i przekazaniem ich 

Wykonawcy, prowadzone w okresie pierwszych trzech miesięcy od daty wprowadzenia 

oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony, jednocześnie 

zaznacza, że pytanie Wykonawcy dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ Rozdział IV punkt 16. 
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Pytanie 48: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający jest upoważniony do 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu pozostałych 

wymienionych Zamawiających na podstawie art. 16 PZP, a jeśli nie, to, jaka jest podstawa 

działania Zamawiającego w imieniu pozostałych Zamawiających wymienionych  

w Załączniku nr 9 do SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że broker posiada aktualne pełnomocnictwo. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że działa w imieniu własnym i podległych mu 

samorządowych jednostek organizacyjnych, które nie posiadają własnej osobowości 

prawnej, korzystają z osobowości prawnej gminy. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że art. 16 ustawy Pzp nie dotyczy powierzenia 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Pytanie 49: 

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy broker posiada 

aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych 

postępowaniem przetargowym.  

Odpowiedź: Gmina jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych reprezentującym podległe mu jednostki niebędące samodzielnymi 

Zamawiającymi, na podstawie art. 37 ust.2 ustawy Pzp przygotowuje i przeprowadza 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Pytanie 50: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu wykonania ubezpieczenia na 12 miesięcy  

z możliwością przedłużenia na kolejny 12-miesięczny okres ochrony pod warunkiem, że 

wskaźnik szkodowości nie przekroczy 75%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 51: 

Czy Zamawiający jest skłonny dopuścić zmianę terminu składania oferty na dzień 

12.08.2021r.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 52: 

Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości w ramach dotychczas obowiązującej 

umowy ubezpieczenia grupowego na życie u Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do udzielonej odpowiedzi na pytanie numer 

22. 

 

Pytanie 53: 

Czy Zamawiający jest skłonny dopuścić zmianę podanego katalogu poważnych zachorowań 

na katalog zgodny z ogólnymi warunkami Wykonawcy? Przy założeniu, że niektóre 

jednostki chorobowe podane w SWZ mogą nie występować w ogólnych warunkach 

Wykonawcy. 
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Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1 do SWZ Rozdział II 

punkt 17.  

 

Pytanie 54: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazaną w tabeli kwotę dot. leczenia 

specjalistycznego traktować, jako podstawową sumę ubezpieczenia, od której będzie 

naliczane świadczenie należne ubezpieczonemu w razie wystąpienia określonego leczenia 

specjalistycznego, zgodnie z definicjami i zasadami określonymi w ogólnych warunkach 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 55: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowania świadczenia rekonwalescencji, 

jeśli w jego miejsce zostanie dodane świadczenie: czasowej niezdolności do pracy 

Ubezpieczonego (świadczenie dzienne), wypłacane na zasadach: 

„Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy przysługuje Ubezpieczonemu  

w przypadku wystąpienia nieprzerwanej czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 

30 dni, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim potwierdzającym fakt zaistnienia tej 

niezdolności. Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy jest wypłacane za okres 

od 31 dnia niezdolności, pod warunkiem że okres czasowej niezdolności do pracy rozpoczął 

się po rozpoczęciu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do Ubezpieczonego. 

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy jest wypłacane najdłużej za 150 dni  

w ciągu roku liczonego od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i każdej kolejnej rocznicy 

polisy.” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 56: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia możliwości wyboru wariantu przez 

współmałżonków/ partnerów/ pełnoletnie dzieci ubezpieczonego pracownika do tego 

samego wariantu, który wybrał pracownik lub do wariantu o węższym zakresie (z niższą 

sumą ubezpieczenia za zgon Ubezpieczonego)? 

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do udzielonej odpowiedzi na pytanie numer 

11. 

 

Pytanie 57: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowanie świadczenia Trwały 

uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczanego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub krwotoku 

śródmózgowego zamiast Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego  

w następstwie zawału serca lub udaru mózgu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 58: 

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowania świadczenia: Świadczenie 

dodatkowe za pobyt w szpitalu na OIT/OIOM jeżeli świadczenie to będzie wypłacane za 

dzień pobytu, a nie w formie ryczałtowej 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 59: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowanie świadczenia leczenie szpitale 

Ubezpieczonego w skutek zwału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego zamiast 

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub udarem 

mózgu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 60: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia po stronie 

Wykonawcy w sytuacji kiedy do umowy ubezpieczenia miałoby przystąpić mniej niż 500 

pracowników? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 61: 

W związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia osób nieaktywnych (przebywających 

na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczym, L4, w szpitalu lub mają 

orzeczoną trwałą niezdolność do pracy/służby przez właściwy organ rentowy) Wykonawca 

prosi o potwierdzenie liczby osób, których aktualnie dotyczy ten zapis w podziale na urlop 

bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu oraz 

niezdolność do pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na dużą ilość jednostek 

organizacyjnych nie jest w stanie podać takich danych na dzień dzisiejszy. 

 

Pytanie 62: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy „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." należy 

rozumieć, że Wykonawca będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia jedynie za czas 

pobytu w szpitalu trwający podczas okresu odpowiedzialności Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do udzielonej odpowiedzi na pytanie numer 

33. 

 

Pytanie 63: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy podana w tabeli świadczeń wysokość świadczenia 

leczenia operacyjnego jest wysokością świadczenia za najwyższą (najtrudniejszą) kategorię 

operacji? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Paula Sieroń 

 


