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Wrocław, dn. 23.10.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na
usługę
grupowego
ubezpieczenia
na życie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Szpitala Specjalistycznego
w Pile im. Stanisława Staszica

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 187/2020/N/Piła
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława
Staszica, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi
na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców oraz informuje o następujących zmianach
do SIWZ:
Pytanie 1:
Załącznik nr 1 do SIWZ: Czy Zamawiający zgodzi się na następującą definicję:
Uprawnieni do ubezpieczenia - do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy
Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji
przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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 stan na dzień 23.10.2020 r, jest następujący:
 1950 – mężczyzna – pracownika;
 1952 – mężczyzna – członek rodziny;
 1952 – kobieta – pracownik;
 1951 – kobieta – pracownik;
 1952 – mężczyzna – członek rodziny.
Pytanie 3:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Klauzule fakultatywne pkt 11: 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.
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Pytanie 4:
Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu wykonywania umowy z 24 miesięcy do 12
miesięcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5:
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 stan na dzień 23.10.2020 r, jest następujący:
 chorobowe – 15 osób;
 świadczenie rehabilitacyjne – 7 osób;
 macierzyńskie, rodzicielskie – 12 osób;
 urlopy wychowawcze – 5 osób;
 urlop bezpłatny – 1 osoba.
Pytanie 6:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku
zaofertowania świadczenia całkowitej trwałej niezdolności do pracy w wyniku choroby i
nieszczęśliwego wypadku zamiast Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej
egzystencji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
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
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ciągu roku liczonego od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i każdej kolejnej rocznicy
polisy.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
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 potwierdza, że uzna warunek za spełniony.
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 interpretację 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 mózg?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 12:
Wykonawca wnioskuje o ograniczenie możliwości wyboru wariantu ubezpieczenia przez
współmałżonków/ partnerów/ pełnoletnich dzieci do tego samego wariantu co pracownik
bądź wariantu o niższej składce.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13:
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 14:
Wykonawca prosi o odstąpienie od obligatoryjności (zmiana na fakultatywną) klauzuli
prewencji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II ust. 3
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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 16:
Załącznik nr 1 do SIWZ, 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 SIWZ.
Pytanie 17:
Załącznik nr 1 do SIWZ, 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 18:
Załącznik nr 1 do SIWZ, 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 OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 19:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II ust. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Ankiety medycznej dla pracowników,
przystępujących do umowy po 3 miesiącach od startu programu lub zatrudnienia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 20:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II ust. 16
Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie krótkiego
Oświadczenia dot. Stanu Zdrowia zamiast Ankiety Medycznej?
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zastosowanie krótkiego oświadczenia dot. stanu
Zdrowia zamiast ankiety medycznej.
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Pytanie 21:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II ust. 17 oraz 19
Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza, aby kwotę wskazaną w
tabeli świadczeń (oraz odpowiednie wiersze w tabeli Rozdziału III) traktować jako sumę
ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w zależności
od rodzaju poważnej choroby małżonka Ubezpieczonego. Powyższe dotyczy zróżnicowania
wysokości świadczeń z tytułu poważnej choroby ze względu na jej ciężkość i częstość
występowania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 22:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV Klauzula 8
Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający mając na uwadze wyjątkową sytuację
epidemiczną i obecnie obowiązujące obostrzenia, aby czynności związane z udziałem w
spotkaniach informacyjnych dla pracowników czy szkoleniach obsługowych mogły być
wykonywane zdalnie poprzez np. wideorozmowy czy telekonferencje?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 23:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV Klauzula 10
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe
wymagania (w tym na podpisanie odrębnej umowy dotyczącej wypłat z funduszu
prewencyjnego), które są niezbędne do przyznania dofinansowania? Ponadto prosimy o
potwierdzenie, że pod pojęciem "w trakcie trwania przetargu" należy rozumieć okres, w
którym będzie obowiązywała umowa ubezpieczenia zawarta w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe oraz potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 24:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV Klauzula 11 pkt. f)
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 25:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV Klauzula 14
Wykonawca zwraca uwagę, iż wymaganie przez Zamawiającego, aby Wykonawca
zagwarantował (nawet jako fakultet) zniżki na indywidualne ubezpieczenia majątkowe w
życiu prywatnym ubezpieczonych może stanowić o nierównym traktowaniu wykonawców.
Zgodnie z prawem jeden zakład ubezpieczeń nie może łączyć działalności ubezpieczeniowej
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (życiowych). Tym samym
ubezpieczyciel, który składa ofertę w postępowaniu na grupowe ubezpieczenia na życie nie
jest uprawniony (ani nie ma nawet możliwości) do złożenia takiej gwarancji. Ubezpieczenie
majątkowe nie znajduje się bowiem w zakresie prowadzonej przez niego działalności.
Ewentualnie - i to w imieniu podmiotu trzeciego - takie oświadczenie mogliby złożyć
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ubezpieczyciele działający w ramach grupy kapitałowej stworzonej z ubezpieczycielami
majątkowymi - a więc ubezpieczyciele z grup kapitałowych uzyskaliby pozycję
uprzywilejowaną w niniejszym przetargu - dodatkowe punkty.
Odpowiedź/Zmiana: W związku z pytaniem od Wykonawcy, Zamawiający informuje, że
zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Rozdział IV klauzula nr 14, według poniższej
informacji:
Było:
Klauzula zniżek indywidualnych – 1 pkt
Wykonawca gwarantuje – dla pracowników ubezpieczonych w ramach umowy zawartej w
drodze niniejszego postępowania przetargowego – zniżkę na indywidualne ubezpieczenia
majątkowe w życiu prywatnym.
Zawarcie ubezpieczenia majątkowego z gwarantowaną zniżką jest indywidualną
i dobrowolną decyzją ubezpieczonego pracownika.
Wykonawca winien przedstawić w ramach oferty zakres ubezpieczeń majątkowych
podlegających zniżkom (zakres musi obejmować ubezpieczenia komunikacyjne)
i wysokość oferowanych zniżek.
Jest:
Klauzula zniżek indywidualnych – klauzula bezpunktowa.
Wykonawca gwarantuje – dla pracowników ubezpieczonych w ramach umowy zawartej w
drodze niniejszego postępowania przetargowego – zniżkę na indywidualne ubezpieczenia
majątkowe w życiu prywatnym.
Zawarcie ubezpieczenia majątkowego z gwarantowaną zniżką jest indywidualną
i dobrowolną decyzją ubezpieczonego pracownika.
Wykonawca winien przedstawić w ramach oferty zakres ubezpieczeń majątkowych
podlegających zniżkom (zakres musi obejmować ubezpieczenia komunikacyjne)
i wysokość oferowanych zniżek.
W związku z powyższym zmianie ulga Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofert, który
w dniu dzisiejszym zostanie zamieszczony na stronie Pełnomocnika Zamawiającego oraz
platformie zakupowej Zamawiającego.
Pytanie 26:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV Klauzula 17
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. 450 operacji z zastrzeżeniem, że jeżeli Ubezpieczony przeszedł
operację niewyszczególnioną w katalogu, Wykonawca wypłaci świadczenie w wysokości
10% sumy ubezpieczenia z tytułu operacji. Wykonawca zwraca uwagę, że zaoferowanie
katalogu operacji z liczbą 450 procedur oraz wypłatą min. 10% sumy ubezpieczenia w
przypadku operacji niewyszczególnionej w katalogu stanowi bardzo szeroki katalog z de
facto nieograniczoną liczbą procedur i w pełni chroni ubezpieczonych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.
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Pytanie 27:
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 28:
SIWZ, Rozdział XIII ust. 2 oraz Załącznik nr 3 Klauzula nr 6
Wykonawca zwraca się z prośbą, że raport szkodowości, o którym jest mowa we
wskazanym punkcie nie będzie zawierał żadnych danych osobowych (będzie miał charakter
jedynie statystyczny). Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o informację w jakim
dokładnie czasie (Załącznik nr 3 Klauzula nr 6 -po zakończeniu roku polisowego oraz po
wezwaniu ze strony Zamawiającego) Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić
informacje o szkodowości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że raport szkodowości nie musi zawierać żadnych
danych osobowych, jedynie ryzyko zdarzenia oraz status świadczenie (wypłacone lub
odmowa).
Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że raport szkodowości Wykonawca winien
przedstawić po wezwaniu przez Pełnomocnika Zamawiającego w terminie wskazanym
w wezwaniu. Termin ten będzie uwzględniał niezbędny i realny czas na przygotowanie
raportu.
Pytanie 29:
SIWZ, Rozdział XV ust. 5 oraz Załącznik nr 4 par. 3
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli poprzez
sformułowanie "polisy ubezpieczeniowe". Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie,
czy intencją Zamawiającego jest zawarcie jednej grupowej umowy ubezpieczenia na życie,
w ramach której w poszczególnych wariantach, ochroną ubezpieczeniową objęci zostaną
Pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rozwiązanie funkcjonujące u
Wykonawcy na dzień składania ofert. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że pytanie
Wykonawcy dotyczy SIWZ Rozdziały XXV ust. 5.
Pytanie 30:
SIWZ, Rozdział XXIX
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie iż każda ze zmian umowy będzie
wymagała zgody Wykonawcy oraz nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 31:
Załącznik nr 3 do SIWZ, Klauzula 12 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

SUPRA BROKERS

Strona 8 z 12

®

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca, na
uzasadniony wniosek, mógł zażądać od osoby ubezpieczonej wglądu do oryginału
dokumentów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 32:
Załącznik nr 3 do SIWZ, Klauzula 16 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV Klauzula
16
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w przypadku wyrażenia Wykonawcę zgody na ww.
klauzulę Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowe wymagania (w tym na podpisania
odrębnej umowy dotyczącej wypłat z funduszu prewencyjnego), które są niezbędne do
przyznania dofinansowania? Ponadto prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem "w trakcie
trwania przetargu" należy rozumieć okres, w którym będzie obowiązywała umowa
ubezpieczenia zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe oraz potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 33:
Załącznik nr 3 do SIWZ, Rozdział II ust. 8 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł zastosować
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zastosowane w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia jeżeli nie są uregulowane w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 34:
Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 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 35:
Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 6 ust. 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż prawidłowo interpretuje zapis §6 ust. 5
iż w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym ust. - w przypadku braku płatności
zastosowanie będą miały postanowienia OWU Wykonawcy, które w przypadku braku
płatności przewidują możliwość rozwiązania umowy po uprzednim wezwaniu do zapłaty w
dodatkowym terminie 14 dni.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 36:
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
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nadto o przedstawienie dokładnego (w latach) wieku najstarszego obecnie ubezpieczonego
pracownika oraz małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. Jednocześnie odsyła
Wykonawcę do udzielonej odpowiedzi na pytanie numer 2.
Pytanie 37:
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 38:
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 39:
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 40:
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.
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 41:
SWZ, dział II.17 i 19 – 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.
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Pytanie 42:
SWZ, dział III (Tabela) – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że świadczenia z
tytułu pobytu w szpitalu również są świadczeniami skumulowanymi. W razie odpowiedzi
odmownej prośba o wskazanie sposobu naliczania całkowitej kwoty do wypłaty dla danych
podryzyk (pobytu w szpitalu z danego powodu).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 43:
SWZ, dział III (Tabela) – prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie, zapisu „----/min.” –
co oznacza skrót „min.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może do wyceny wariantu wliczyć
minimalną kwotę świadczenia, jednocześnie Zamawiający zastrzega, że nie będzie to
dodatkowo punktowane.
Pytanie 44:
SWZ, dział IV.3 – Prośba do Zamawiającego o zgodę na to, by pobyt na oddziale
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 45:
SIWZ Rozdział XVI pkt. 6.b
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podane kwoty kosztów są wartościami brutto.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku VAT
oraz zawiera wszystkie koszty, jakie mają zostać wkalkulowane do oferty.
Pytanie 46:
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 47:
Czy Zamawiający może udostępnić informację o szkodowości z aktualnie obowiązującej
umowy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecny Ubezpieczyciel nie wyraził zgody na
udostępnienie informacji o szkodowości.
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Pytanie 48:
Załącznik nr 4 do SIWZ, umowa generalna §6 pkt 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 na rozszerzenie zapisu:
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 zostanie przekazana do końca miesiąca, za
który jest należna. W przypadku, gdy składka nie zostanie przekazana do końca miesiąca
Wykonawca zawiesza ochronę i zobowiązany jest wezwać pisemnie Zamawiającego 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, że potwierdza interpretację Wykonawcy.
Jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisy, tym samym
podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 49:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV pkt. 12. Klauzula szybkiej likwidacji świadczeń –
maksymalnie 4 pkt
Czy Zamawiający zgodzi się, by na uzasadniony wniosek Wykonawca mógł prosić o wgląd
w oryginały dokumentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 50:
SIWZ Rozdział IX pkt. 11.
Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu ubezpieczenia będzie załączona do
owu Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony.
Pytanie 51:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV pkt. 10 oraz pkt. 16
Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie następujących zapisów:
"Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu
prewencyjnego Wykonawcy w kwocie …………. PLN /słownie PLN: …………./ dla
…………. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te
zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu
lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie
zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z
przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania
wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu klauzuli prewencyjnej
zgodnie z propozycją Wykonawcy.
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Pytanie 52:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV pkt. 10
Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie w/w klauzuli do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 53:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV pkt. 11. F
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca zapewni dostarczenie
indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa z innego systemu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Katarzyna Jędrzejczak
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