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Wrocław, dnia 24.11.2022 r. 
 

 
 
 

Do uczestników  postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na 
usługę grupowego ubezpieczenia na życie 
pracowników oraz członków rodzin 
pracowników Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 202/2022/Kalisz 

 
Działając w imieniu i na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania 
do SWZ zadane przez Wykonawców: 
 
Pytanie 1: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia polegające na zaksięgowaniu w trybie miesięcznym wpływu składki 
ubezpieczeniowej za okres wynikający z Umowy Generalnej oraz wypłacie odszkodowania za 
szkodę Zamawiającemu." Proszę o informację jak Państwo rozumieją ten zapis. Czy 
wykonawca ma pobierać od Państwa składkę i przekazywać ją do firmy ubezpieczeniowej? 
Czy chodzi o realizację "małych świadczeń" tzn. urodzenie się dziecka, śmierć rodzica i teścia, 
czy oczekują Państwo od wykonawcy realizacji wszystkich świadczeń, między innymi śmierć 
ubezpieczonego?  
Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Pytanie 2: Wynagrodzenie początkowe Wykonawcy (zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela) 
będzie wynosić .... zł (słownie: ......), z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2 niniejszego paragrafu i 
zmiana jego wartości nie wymaga aneksowania Umowy Generalnej." W jaki sposób 
wyliczane jest wynagrodzenie? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy generalnej. 
 
Pytanie 3: Załącznik nr 1 do SWZ, II.2 - Prośba do Zamawiającego o podanie wieku (w latach 
kalendarzowych) najstarszego ubezpieczonego obecnie pracownika oraz  małżonka / 
partnera życiowego pracownika. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi stan jest 
następujący: 
Najstarszy ubezpieczony pracownik  ur. 09.08.1955 roku (67 lat), natomiast najstarszy 
małżonek / partner życiowy ur. 19.08.1958 roku ( 64 lat). 
 
Pytanie 4: 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 5: Załącznik nr 1 do SWZ, II.10 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w 
odniesieniu do partnerów życiowych, za racji braku wspomnienia o nich w zapisie, będą 
mogły obowiązywać warunki Ofert Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 1 do SWZ, Rozdział II punkt 10 dotyczy 
zasad zniesienia karencji dla pracowników Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w 
odniesieniu do partnerów życiowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, Rozdział II punkt 
11 dopuszczone są karencje zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert, z 
zastrzeżeniem klauzuli fakultatywnej numer 7, wskazanej w Załączniku nr 1 do SWZ, Rozdział 
V. 
 
Pytanie 6: Załącznik nr 1 do SWZ, II.13 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zapis 
„zgodnie z OWU” oznacza, iż obowiązywać będą zasady z OWU dotyczące precyzyjnego 
określenia zasad podwyższonej wysokości świadczeń (z zastrzeżeniem nadrzędności 
punktów SWZ) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie 7: Załącznik nr 1 do SWZ, II.13 – 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 8: Załącznik nr 1 do SWZ, II.13- Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w 
przypadku jeśli zgodnie z OWU Wykonawcy pierwszy pobyt na oddziale rehabilitacyjnym lub 
szpitalu rehabilitacyjnym z całodobową opieką lekarska, związanego z rehabilitacją 
konieczną do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, rozpocznie się nie 
później niż 6 miesięcy po zakończeniu objętego odpowiedzialnością Wykonawcy pobytu 
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ubezpieczonego w szpitalu związanego z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą 
samą chorobą. 
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 
 
Pytanie 9: Załącznik nr 1 do SWZ, II.16 i 17  Wykonawca uprzejmie informuje, że wprowadził 
nowe wersje ogólnych warunków, uwzględniające aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia 
urzędu nadzoru. W związku z tym dokonał modyfikacji szeregu zapisów i dlatego też  prosi 
uprzejmie o uznanie za równorzędnych z  punktem  II.16 lub II.17, definicji zawartych w 
ogólnych warunkach Wykonawcy – Wykonawca przedstawiłby w ramach stosownej klauzuli 
która jednostka z ogólnych warunków odpowiada tej z punktu II.16 lub II.17. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 10: Załącznik nr 1 do SWZ, III – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku 
ryzyk nieokreślonych precyzyjnie w dziale II szczegółowy zakres odpowiedzialności oraz 
formę realizacji świadczenia określać będą warunki Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 
 
Pytanie 11: Załącznik nr 1 do SWZ,V.2 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku 
Klauzuli fakultatywnej nr 2, jeżeli wysokość świadczenia za operacje najlżejsze będzie 
wynosiła 12,5% sumy ubezpieczenia to warunek zostanie spełniony. 
Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony. 
 
Pytanie 12: Załącznik nr 1 do SWZ, Założenia Ogólne – Wykonawca prosi o potwierdzenie 
(lub wnosi o to taką zasadę) że nie jest w ramach pakietu obligatoryjnego zobligowany do 
zaoferowania w Ofercie innych świadczeń, niż te wskazane w SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy 
 
Pytanie 13: Załącznik nr 4, § 6 ust. 4  W nawiązaniu do powyższych zapisów czy Zamawiający 
zgodzi się aby obsługa ubezpieczenia była realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu 
systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie? Wówczas m.in. wykazy 
osób przystępujących do ubezpieczenia oraz wykazy osób występujących z ubezpieczenia 
byłyby rejestrowane w systemie informatycznym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 14: Załącznik nr 1 do SWZ,II.12 – Wykonawca wnosi o modyfikacją zapisu na 
następujący: 
Zamawiający wymaga zagwarantowania indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (zgodnie z 
OWU Wykonawcy na dzień składania oferty) dla Ubezpieczonego, bez względu na wiek, po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Zamawiającym, osiągnięcia górnej 
granicy wieku oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego jak 
również w stosunku do Ubezpieczonego, który odbywa służbę wojskową. W każdym z 
wymienionych przypadków prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje 
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Ubezpieczonemu, za którego przekazano składkę za okres co najmniej 6 miesięcy. Natomiast 
w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Zamawiającym z 
powodu reorganizacji lub likwidacji bez względu na okres przekazywania.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 15: 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 16: SWZ, IX, pkt 15. 10) - Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu 
ubezpieczenia będzie  załączona do owu Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony. 
 
Pytanie 17: Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości złożonej z obecnej umowy 
ubezpieczenia za okres 12 i 36 miesięcy.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada informacji odnośnie wskaźnika 
szkodowości. 
 
Pytanie 18: Załącznik nr 5 pkt. 2) – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że punkt 2. 
Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie 19: Załącznik nr 5 pkt. 5) – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w punkcie 5) 
powinien wpisać: 
„Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie SWZ, 
pkt. V, ppkt 1, 1)*. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis w oświadczeniu jest prawidłowy oraz 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ 
znajduje się w punkcie 4) załącznika nr 5 do SWZ.  
 
Pytanie 20: Załącznik nr 6 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Załącznik 6 jest 
przewidziany tylko dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizacje zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie 21: SWZ, XX, 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?  
Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony. 
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Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Beata Sobkowicz-Gostyńska 


