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Wrocław, 26.11.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin 

pracowników Regionalnych Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 218/2020/N/SB 

 

Działając w imieniu i na rzecz Regionalnych Centrów Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu wykonywania umowy z 24 miesięcy do 12 

miesięcy  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości z dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia 

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

 

Pytanie 3: 

Wykonawca wnioskuje o zmianę podanego w SIWZ progu wskaźnika szkodowości z 80% 

na 75% 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wnioski o zmianę 

zapisu: 

Z: 

„spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 3 w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej czyli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonał lub wykonuje pięć usług ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników dla 

pięciu różnych podmiotów obejmujące ochroną ubezpieczeniową minimum 1 000 osób 

każda – w tym jedna winna być ze szpitala.” 

Na 
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„spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 3 w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej czyli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonał lub wykonuje pięć usług ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników dla 

pięciu różnych podmiotów obejmujące ochroną ubezpieczeniową minimum 500 osób każda” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający chce zawrzeć jedną, wspólną polisę dla wszystkich RCKIK, czy też 

oddzielne dla każdego podmiotu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że intencją jest wystawienie polis na każdy RCKIK 

osobno.  

 

Pytanie 6: 

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 na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać takiej 

informacji, ze względu na dużą ilość RCKiK. 

 

Pytanie 7: 

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 SIWZ. 

 

Pytanie 8: 

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.  
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Pytanie 9: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli 

zamiast leczenia na OIOM płatnego w formie ryczałtowej zaofertowane zostanie 

świadczenie leczenia na OIOM płatne za dzień pobytu (przez pierwsze 14 dni) w wysokości 

również leczeniu ubezpieczonego w szpitalu (w chorobie)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 10: 

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 potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za 

pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

Pytanie 11: 

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 lub wylewu krwi do mózgu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowanie świadczenia Leczenie 

ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub krwotoku 

śródmózgowego zamiast Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany 

zawałem serca lub udarem mózgu lub wylewu krwi do mózgu 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowana świadczenia: Całkowita trwała 

niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 

zamiast: Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 14: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana w tabeli świadczeń kwota za leczenie 

operacyjne odnosi się do najwyższej (najtrudniejszej) kategorii leczenia operacyjnego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 15: 

Wykonawca wnioskuje o umożliwienie wprowadzenia ograniczeń w zakresie (zgodnie  

OWU Wykonawcy) dla osób, które ukończyły 70 rok życia. 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 16: 

Wykonawca wnioskuje o ograniczenie możliwości wyboru wariantu dla małżonków/ 

partnerów / pełnoletnich dzieci do wariantu wybranego przez pracownika lub do wariantu o 

niższej sumie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17: 

W odniesieniu klauzuli akwizycyjnej, Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy ze względu na 

aktualną sytuację epidemiczną, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli spotkania z 

pracownikami odbędą się w formie zdalnej (np. telekonferencje) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 18: 

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 19: 

SIWZ, IX, pkt. 9 ppkt 11) - Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu 

ubezpieczenia będzie załączona do OWU Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 20: 

SIWZ, 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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 21: 

SIWZ, XVI, 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 22: 

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

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

 

Pytanie 23: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdział IV, pkt 10 f) - Wykonawca zwraca się z prośbą o 

informację czy Zamawiający uzna warunek „generowanie indywidualnych potwierdzeń 

uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym” za spełniony, jeżeli indywidualne 

potwierdzenia zostaną wygenerowane z innego systemu po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony. 

 

Pytanie 24: 

Załącznik nr 4 § 6 ust. 5 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby ww. 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 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 opłacenia składki do końca miesiąca, 

odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona. Wykonawca nie odstąpi od wykonywania 

usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy Generalnej, ani nie rozwiąże jej 

jednostronnie przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu następnym. Wykonawca w 

takim przypadku wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki (lub jej części), wskazując, co 

najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki (lub jej części) oraz informując o 

skutku nieprzekazania składki. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

Jednocześnie podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 25: 

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

aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych 

postępowaniem przetargowym.  

Pytanie 26: 

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 SIWZ 

rozdział I.  

Odpowiedź na pytanie 25 i 26: Zamawiający potwierdza, że broker posiada aktualne 

pełnomocnictwa.  
Dodatkowo Zamawiający informuje, że regulacje dotyczące zakresu współpracy z brokerem 

oraz dotyczące roli brokera w postępowaniu przetargowym są ustaleniami pomiędzy 

Zamawiającym a brokerem i nie dotyczą zakresu specyfikacji ani opisu przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiający wyjaśnia, że działa w imieniu własnym oraz pozostałych RCKiK. 
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Pytanie 27: 

Czy Zamawiający może udostępnić informację o liczbie osób ubezpieczonych  

w poszczególnych jednostkach wymienionych w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający na prośbę Wykonawcy podaje informację o liczbie 

ubezpieczonych w poszczególnych RCKiK: 

L.p. Nazwa 

Liczba 

ubezpieczonych 

pracowników 

Liczba 

ubezpieczonych 

członków rodzin 

Liczba 

ubezpieczonych 

powyżej 68 r.ż. 

1. 
RCKiK w 

Katowicach 
266 93 4 

2. RCKiK w Kielcach 115 34 2 

3. RCKiK w Kaliszu 107 31 2 

4. 
RCKiK w 

Krakowie 
231 31 6 

5. RCKiK w Opolu 83 31 1 

6. 
RCKiK w 

Raciborzu 
70 12 0 

7. 
RCKiK w 

Radomiu 
64 19 0 

8. RCKiK w Łodzi 157 34 0 

9. 
RCKiK w 

Poznaniu 
226 61 2 

10. 
RCKiK w 

Gdańsku 
206 34 4 

11. 
RCKiK w 

Bydgoszczy 
149 60 2 

12. 
RCKiK w 

Warszawie 
217 62 0 

13. 
RCKiK Zielona 

Góra 
84 21 0 

14. 
RCKiK w 

Wałbrzychu 
51 17 1 

15 RCKiK w Lublinie 0 0 0 

16  
RCKiK w 

Szczecinie 
134 15 1 
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Pytanie 28: 

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. Wykonawca prosi 

nadto o przedstawienie dokładnego (w latach) wieku najstarszego obecnie ubezpieczonego 

pracownika oraz małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać wieku najstarszego 

obecnie ubezpieczonego pracownika oraz małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego. 

 

Pytanie 29: 

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 30: 

SWZ, dział 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 31: 

SWZ, dział 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 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 32: 

SWZ, dział II.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. 

Wykonawca prosi też o zgodę na stosowanie innych, analogicznych zasad, zawartych w 

swych najnowszych ogólnych warunkach. 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 
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Pytanie 33: 

SWZ, dział IV.3 – Prośba do Zamawiającego o zgodę, aby pobyt na oddziale 

rehabilitacyjnym mógł się rozpocząć w ciągu 6 miesięcy od daty pobytu w szpitalu w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, sam pobyt również był objęty 

odpowiedzialnością Wykonawcy a odpowiedzialność Wykonawcy dotyczyła wyłącznie 

pierwszego pobytu. 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 34: 

SWZ, dział „Założenia ogólne” – Wykonawca uprzejmie prosi o wykreślenie zapisu, „(…) 

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których 

wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie 

zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”.  

Wykonawca pragnie wskazać, że taki zapis tworzy potencjalną nierówność wobec 

podmiotów przystępujących do postępowania; ubezpieczyciel, który będzie miał więcej 

uregulowań „dodatkowych” i z racji wskazanego zapisu będzie musiał włączyć je 

automatycznie do oferty, poniesie większe koszty / ryzyko pogorszenia swych warunków 

(choćby poprzez konieczność nieprzewidzianej pierwotnie podwyżki składki) niż ten 

ubezpieczyciel, który takowych zapisów nie posiada. Zdaniem Wykonawcy – tak SIWZ jak 

i SWZ precyzyjnie określają zakres wymaganej odpowiedzialności (np. tam, gdzie 

wskazują, że w danym ryzyku ma obowiązywać najszerszy dostępny zakres), cytowany 

zapis zaś tworzy wyłącznie problemy interpretacyjne, (jak bowiem np. wskazać 

ubezpieczonemu w sposób niebudzący wątpliwości zakres ryzyka dodatkowego oraz 

wartości świadczeń w ramach uregulowań „dodatkowych” w sytuacji, gdy formularz Oferty 

tego nie przewiduje?). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oceniany będzie minimalny zakres ubezpieczenia 

określony w SIWZ z załącznikami. Zakres oferty musi być zgodny z zapisami SIWZ. 

Dodatkowe uregulowania nie będą brane pod uwagę podczas dokonywania oceny. 

 

Pytanie 35: 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenie w wypłacie świadczeń: wypłata 

świadczenia z tytuły niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji tylko jeżeli wystąpiła 

w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia opisanego przez Wykonawcę.  

 

Pytanie 36: 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od 

okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy 

osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 10 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia opisanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 37: 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby odpowiedzialność Wykonawcy obejmowała jeden pobyt 

na OIOM/OIT w przypadku gdy w czasie jednego pobytu w szpitalu ubezpieczony trafi 

kilka razy na OIOM/OIT ? 
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Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 38: 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy wygasała po wyczerpaniu 

100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. kwota wypłaconych 

świadczeń w stosunku do jednego ubezpieczonego wyniesie max. 100% sumy 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia opisanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 39: 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane w szpitalu? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 40: 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane na terytorium RP? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 41: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca wypłacał świadczenia z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu po osiągnięciu minimalnego pułapu uszczerbku, np. 2%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia opisanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 42: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę by wskaźnik szkodowości, o którym mowa w rozdziale V 

SIWZ wynosił 73% ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuj zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 43: 

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

ubezpieczeniu maksymalnie do ukończenia 70 roku życia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuj zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 44: 

Prosimy 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 

ubezpieczony bez względu na okoliczności.  
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Pytanie 45: 

Proszę o wyjaśnienie, czy zniesienie pre-existngu dotyczy dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 46: 

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 47: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by członkowie rodzin pracowników, mogli przystąpić do 

wariantu tego samego co pracownik lub wariantu z niższą suma ubezpieczenia za zgon 

ubezpieczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 48: 

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

dotychczas nieubezpieczonych członków rodzin pracowników, przystępujących do umowy 

w każdym czasie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 49: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wcześniej nieubezpieczeni u Zamawiającego 

członkowie rodzin pracowników przystępujący do umowy ubezpieczenia w każdym czasie, 

wypełniali oświadczenia o stanie zdrowia zawarte w deklaracji zgody? Na podstawie 

informacji zawartych w tych oświadczeniach wykonawca będzie miał prawo do 

decydowania o przyjęciu bądź nie danej osoby do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Paula Sieroń 


