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Wrocław, dn. 01.12.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin 

pracowników Gminy Nowy Dwór Gdański 

wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ   

NR 244/2020/N/Nowy Dwór Gdański 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ 

zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1: 

Jednocześnie jako Wykonawca pragniemy wskazać swoje wątpliwości co do odpowiedzi na 

pytanie nr 38. 

Wykonawca wskazał ryzyka, które nie są opisane w SWZ poza ich wskazaniem w Tabeli 

Świadczeń i poprosił o ich doprecyzowanie. Odpowiedź „zgodnie z SIWZ” jego zdaniem 

nie rozwiewa wątpliwości oraz obaw co do stworzenia oferty niezgodnej z oczekiwaniami. 

Na rynku funkcjonuje kilka form realizacji „świadczenia aptecznego” – wypłata gotówki, 

wydanie bezgotówkowej karty uprawniającej do odbioru leków itd. – Wykonawca prosi 

zatem o informację, czy Zamawiający zaakceptuje każdą formę świadczenia, w zależności 

od tego, co przewidują ogólne warunki danego Wykonawcy, czy ma swoją preferowaną 

formę – w takim przypadku prośba o jej wskazanie. 

W przypadku ryzyka leczenia szpitalnego Małżonka Wykonawca prosi o jednoznaczne 

potwierdzenie, że ma zastosować do niego tak zapisy Tabeli III SWZ (w kwestii wartości), 

jak i inne zapisy SWZ, w szczególności – punktu II.12, przy uwzględnieniu odpowiedzi na 

pytania 33 i 34. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytania numer 38 udzielona w dniu 

25.11.2020 r. „Zgodnie z SIWZ” oznacza, że zapisy w SIWZ są nadrzędne, natomiast jeśli 

coś nie jest w SIWZ zapisane wtedy obowiązują OWU Wykonawcy na dzień składania 

ofert. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zapisy z Załącznika nr 1 do SIWZ rozdział II punkt 

12 dotyczą pobytu w szpitalu ubezpieczonego, a nie małżonka ubezpieczonego, to samo 

dotyczy odpowiedzi na pytania numer 33 i 34 udzielonych w dniu 25.11.2020 r. 
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Pytanie 2: 

Załącznik nr 4 Umowa Generalna § 6 pkt. 5 

W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego oraz mając na uwadze 

zapisy art.814 § 2 oraz z art.829 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie 

wcześniej niż po opłaceniu składki i nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy 

ubezpieczony oświadczył, że chce korzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony. Brak 

wpłaty w terminie będzie powodować szereg niekorzystnych skutków nie tylko dla nowo 

dochodzących, ale również dla już ubezpieczonych. Nie ma podstaw do wypłaty 

świadczenia jeżeli składka nie zostanie wpłacona/uregulowana w wyznaczonym terminie. 

W tej sytuacji deklaracje osób nowo dochodzących nie zostaną zatwierdzone i ubezpieczeni 

nie zostaną objęci ochroną. Ponadto takie zapisy mogą powodować problemy z prawidłową 

realizacją umowy ubezpieczenia grupowego np. brak składki powodować może niezgodne 

awiza oraz problemy z poprawną wysyłką pism o zaległościach. 

Czy mając powyższe na uwadze Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu 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, ani zawieszenia ochrony 

ubezpieczeniowej oraz nie skutkuje rozwiązaniem umowy z upływem terminu płatności, 

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 powiadomi Zamawiającego 

o fakcie braku zapłaty składki i wyznaczy dodatkowy termin zapłaty, który nie może być 

krótszy niż 14 dni. Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i 

ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający po przeanalizowaniu ponownie pytania Wykonawcy, dopuszcza 

powyższe.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

Katarzyna Szymala 

 


