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Wrocław, dn. 20.05.2020 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 DO SIWZ  NR 72/2020/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 

do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Klauzule fakultatywne 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 2: 

Wykonawca prosi o podanie wieku i płci, wszystkich osób obecnie ubezpieczonych 

(pracowników oraz członków rodzin), które przekroczyły 69 rok życia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane są następujące: 

1. kobieta         70 lat współubezpieczona; 

2. mężczyzna   71 lat ubezpieczony; 

3. mężczyzna   75 lat ubezpieczony; 

4. mężczyzna   73 lata ubezpieczony. 

 

Pytanie 3: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 2  
Wykonawca prosi o informację, ile obecnie osób powyżej 69 r.ż. jest ubezpieczonych oraz 

w jakim są wieku?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to 4 osoby w wieku: 70, 71, 73, 75 lat. 
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Pytanie 4: 

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 stan jest następujący:  

 urlop bezpłatny - 1 osoba; 

 urlop macierzyński - 13 osób; 

 urlop wychowawczy - 4 osoby; 

 pobyt w szpitalu - 0 osób; 

 niezdolność do pracy/służby - 0 osób; 

 zwolnienie lekarskie - 45 osób. 

 

Pytanie 5: 

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, 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 zapis dotyczy dotychczas ubezpieczonych, 

jednocześnie odsyła Wykonawcę do udzielonej odpowiedzi na pytanie numer 4. 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada informacji o takich osobach. 

 

Pytanie 6: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 3  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku stanów chorobowych 

oraz wypadków, o których mowa we wskazanym punkcie, Wykonawca uzna swoją 

odpowiedzialność o ile zostały one stwierdzone/wystąpiły w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej danego ubezpieczonego z tytułu umowy zawartej przez Zamawiającego z 

poprzednim Ubezpieczycielem?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 7: 

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 informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ jest zapis:  

„Oferta dla członka rodziny musi zakładać identyczny zakres odpowiedzialności oraz 

wysokość składki ubezpieczeniowej jakie posiada pracownik”.  
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Pytanie 8: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 12  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, o którym 

mowa w podanym punkcie, jeśli wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku 

Nieszczęśliwego wypadku  nastąpi w przypadku pobytu trwającego powyżej 1 dnia (jedna 

zmiana daty) oraz z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby nastąpi w przypadku pobytu 

trwającego powyżej 2 dnia (dwie zmiany daty)?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział II ust. 14  
Wykonawca prosi o wyrażenie zgody, na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku 

konieczności przeprowadzenia u ubezpieczonego więcej niż jednego specjalistycznego 

zabiegu, Wykonawca wypłaci świadczenie za każdy z przeprowadzonych zabiegów, jeżeli 

pomiędzy poszczególnymi zabiegami przeprowadzonymi u Ubezpieczonego w ramach 

Leczenia specjalistycznego z medycznego punktu widzenia nie istnieje związek 

przyczynowo-skutkowy”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: 

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. 

 

Pytanie 11: 

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 12: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział IV ust. 10 pkt. 

g)  
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż wskazanie w 

Rozdział IV ust. 10 pkt. g SWZ   cyt.: "ewidencjonowanie danych i możliwość zmiany 

danych Zamawiającego" stanowi omyłkę pisarską i ewidencjonowanie i zmiana danych 

powinna dotyczyć Pracowników Zamawiającego?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ Rozdział IV Punkt 10 

nie ma podpunktu g) cytowanego przez Wykonawcę.  
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Pytanie 13: 

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 14: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: Rozdział IV ust.12  
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. 461 operacji z zastrzeżeniem, że jeżeli Ubezpieczony przeszedł 

operację niewyszczególnioną w katalogu, Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości 

10% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 15: 
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 16: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie z jaką datą zostanie rozwiązana skutecznie dotychczas 

obowiązująca u Zamawiającego umowa ubezpieczenia grupowego na życie i czy nowy 

Wykonawca będzie jedynym Ubezpieczycielem?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Rozdział V. 

 

Pytanie 17: 

Wykonawca prosi o wskazanie wskaźnika szkodowości w ramach dotychczas 

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecny Ubezpieczyciel zastrzegł, że nie możemy 

udostępnić informacji o szkodowości.  

 

Pytanie 18: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że prawo przystąpienia do ubezpieczenia mają 

pracownicy Zamawiającego, a także ich małżonkowie, pełnoletnie dzieci oraz konkubenci, o 

ile nie ukończyli w dacie przystąpienia 69 roku życia, a ochrona w stosunku do osób 

ubezpieczonych wygasa z 1. dniem miesiąca polisowego po ukończeniu przez 

ubezpieczonego 70 roku życia.  

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem numer 1 do SIWZ Rozdział II punkt 2. 
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Pytanie 19: 

Rozdział IX ust. 3 SIWZ  
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w JEDZ w części IV 

Wykonawca ma wypełnić zarówno część "a", jak i część A, B, C czy też Wykonawca ma 

wypełnić jedynie część "a" lub jedynie część A, B, C?  

Odpowiedź: Zamawiający zaleca Wykonawcy zapoznanie się z Instrukcją wypełniania 

JEDZ udostępnioną przez Urząd Zamówień Publicznych, dostępną pod linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

 

Pytanie 20: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że 14% jest to 

całkowite wynagrodzenie dla brokera oraz dla osoby obsługującej umowę ubezpieczenia u 

Zamawiającego.  

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

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

Pytanie 21: 

Rozdział XXIV ust. 5 / Wzór umowy §3 - Zarówno w SIWZ (rozdz. XXIV ust. 5), jak i 

we wzorze umowy (§3) Zamawiający wskazał, że będzie wymagał polis 

ubezpieczeniowych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z 

prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał wystawienie jednej polisy, czy też 

intencją Zamawiającego jest, aby odrębne polisy wystawione zostały dla poszczególnych 

wariantów ubezpieczenia?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rozwiązanie funkcjonujące  

u danego Wykonawcy. 

 

Pytanie 22: 

Rozdział XXVIII SIWZ / Wzór umowy §12 i §9  
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż każda zmiana 

umowy będzie wymagała zgody każdej ze stron umowy oraz formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 23: 

Wzór umowy  § 6 ust. 5  
Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy terminu przekazania składki nie odnosi się 

do pierwszej składki, której wpłata jest niezbędna do nadania początku ochrony?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 24: 

Szczegółowe warunki zamówienia - Rozdział II ust. 12  
W związku z wymogiem zaliczenia stażu do pobytu w szpitalu Wykonawca prosi o 

potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za czas pobytu w 

szpitalu przypadający w okresie odpowiedzialności danego Wykonawcy.  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 25: 

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 informuje, że w informacji o szkodowości nie wymaga 

podawania danych osobowych, jednakże zdarzenia oraz podjęte decyzje powinien taki 

raport obligatoryjnie zawierać. 

 

Pytanie 26: 

We wzorze umowy Zamawiający wyodrębnił Umowę Generalną i umowy ubezpieczenia 

(które mają być zawarte w ramach Umowy Generalnej). W związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że intencją 

Zamawiającego jest zawarcie jednej umowy ubezpieczenia grupowego (pomiędzy 

Zamawiającym jako ubezpieczającym a Wykonawcą jako ubezpieczycielem), której 

zawarcie zostanie potwierdzone polisą, i w ramach której będą objęci ochroną ubezpieczeni 

(tj. pracownicy, ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci), przy 

czym stosunek ubezpieczenia każdego z ubezpieczonych - powstały w wyniku przystąpienia 

do umowy ubezpieczenia grupowego - ma być potwierdzony indywidualnym dokumentem 

(np. certyfikatem ubezpieczenia).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 27: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Zamówienia: ZAŁOŻENIA 

OGÓLNE  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł zastosować 

wyłączenia odpowiedzialności zastosowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jeżeli 

nie są uregulowane w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 28: 

Wzór umowy §6 ust. 5  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż prawidłowo interpretuje zapis §6 ust. 5 

wzoru umowy, iż zawieszenie ochrony może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie 

dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu na zapłatę składki?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 29: 

Wzór umowy §6 ust. 5  
Jednocześnie – mając na uwadze, iż dokumentacja przetargowa, w tym wzór umowy nie 

zawierają żadnych regulacji dotyczących „odwieszenia:” ochrony ubezpieczeniowej – 
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Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający 

wyrazi zgodę, aby wznowienie ochrony ubezpieczeniowej następowało nie wcześniej niż od 

dnia zapłaty przez Zamawiającego składki za wszystkich dotychczas ubezpieczonych (bez 

zachowania ciągłości ubezpieczeniowej) i bez obowiązku zapłaty przez Zamawiającego 

składki za okres zawieszenia)? W przypadku braku akceptacji powyższego, Wykonawca 

zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie na jakich zasadach Zamawiający 

przewiduje wznowienie ochrony ubezpieczeniowej? 

Odpowiedź: Zamawiający prosi Wykonawcę o doprecyzowanie co ma na myśli w zapisie:  

„bez zachowania ciągłości ubezpieczeniowej i bez obowiązku zapłaty przez Zamawiającego 

składki za okres zawieszenia” 

 

Pytanie 30: 

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 31: 

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 32: 

SIWZ pkt. V pkt. 1 – Wykonawca proponuje modyfikację aby wskaźnik szkodowości był 

wyliczany według wzoru: 

WS= ((ŚW+RŚZ)/PRZ)*100 

gdzie: 

WS – wskaźnik szkodowości 

ŚW – kwota wypłaconych świadczeń za okres pierwszych ( N ) miesięcy ubezpieczenia 

RŚZ – rezerwa na świadczenia zgłoszone i niewypłacone w okresie pierwszych ( N ) 

miesięcy ubezpieczenia 

PRZ – przypis składki za okres pierwszych ( N) miesięcy ubezpieczenia pomniejszony o 

prowizję wskazaną w SIWZ, pkt. XV, ppkt 6 b) 
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N – liczba przebytych miesięcy umowy ubezpieczenia na dzień weryfikowania 

szkodowości. 

Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, że ze względu na fakt, że ma możliwość, najpóźniej na 

3 miesiące przed końcem 24-miesięcznego okresu ubezpieczenia, pisemnie oświadczyć o 

braku zgody na przedłużenie na kolejny okres wartość N będzie w praktyce obejmowała 

okres 20 miesięcy trwania umowy ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 33: 

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. 

 

Pytanie 34: 

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 35: 

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 36: 

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 37: 

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

wyrazi zgodę aby udostępnianie informacji o szkodowości odbywało się każdorazowo na 

wniosek Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 38: 

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? 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 39: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, SWZ, IV, pkt 8 – Mając na uwadze wyjątkową sytuację 

epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa oraz obowiązujące obostrzenia w 

zakresie zgromadzeń, Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, 

aby czynności związane z udziałem w spotkaniach informacyjnych dla pracowników czy 

szkoleniach obsługowych mogły być wykonywane przy użyciu środków porozumiewania 

się na odległość np. wideorozmowy czy telekonferencje? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 40: 

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. 

 

Pytanie 41: 

Załącznik nr 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. 

 

Pytanie 42: 

SWZ, dział II, pkt 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 43: 

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 44: 

SWZ, dział II, pkt 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. 
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Pytanie 45: 

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. 

    

Pytanie 46: 

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 47: 

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 48: 

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 49: 

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

jonizujące jest metodą wykonania radioterapii (sposobem leczenia choroby nowotworowej). 

W przypadku decyzji odmownej prośba do Zamawiającego o podanie definicji leczenia 

specjalistycznego – promieniowania jonizującego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 50: 

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

alternatywną metodę leczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 51: 

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 52: 

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. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Katarzyna Jędrzejczak 

 


