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Wrocław, dn. 12.01.2021 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 I ZMIANA
DO SIWZ NR 291/2020/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 oraz informuje o zmianie do SIWZ:
Pytanie 1:
SIWZ, I – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie (lub wprowadzenie) zasady, zgodnie z
którą Wykonawca może wystawić trzy polisy (jedna polisa dla każdej Grupy), gdzie
Ubezpieczającym byłby Zamawiający a uprawnionymi – pracownicy i członkowie ich
rodzin wszystkich wskazanych w dziale I SIWZ podmiotów – takie działanie wpływa
znacząco na obniżenie kosztów obsługi polis, co ma wpływ na składki dla ubezpieczonych.
W razie braku zgody Wykonawca prosi o możliwość zastosowania następującego schematu
postępowania:
- w przypadku podmiotów zatrudniających mniej niż 25 osób Zamawiający dopuściłby
wystawienie wyłącznie jednej polisy (jednego Wariantu wybranego przez Zamawiającego)
- podmiotów zatrudniających od 25 osób do 50 osób – jednej lub dwóch polis (Wariantów
wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienie wariantu byłoby
przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i pełnoletnie dzieci
ubezpieczonych).
- podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób – jednej lub dwóch lub trzech polis
(Wariantów wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienie
wariantu byłoby przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i
pełnoletnie dzieci ubezpieczonych).
Odpowiedź/Zmiana: W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający informuje, że
zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Rozdział II punkt 6 w następującym brzmieniu:
Było:
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Zamawiający zastrzega, iż u Zamawiającego będą funkcjonować jednocześnie TRZY
GRUPY ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokość świadczeń
dla ubezpieczonych w danej GRUPIE Zamawiający określa w tabelach świadczeń. O
wyborze Grupy decydują osoby do niej przystępujące.
Jest:
Zamawiający zastrzega, iż u Zamawiającego mogą funkcjonować jednocześnie TRZY
GRUPY ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokość świadczeń
dla ubezpieczonych w danej GRUPIE Zamawiający określa w tabelach świadczeń,
z zastrzeżeniem poniższych zapisów:
- w przypadku podmiotów zatrudniających mniej niż 25 osób Zamawiający dopuszcza
wystawienie wyłącznie jednej polisy (jednego Wariantu wybranego przez Zamawiającego);
- podmiotów zatrudniających od 25 osób do 50 osób – jednej lub dwóch polis (Wariantów
wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienie wariantu byłoby
przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i pełnoletnie dzieci
ubezpieczonych);
- podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób – jednej lub dwóch lub trzech polis
(Wariantów wybranych przez Zamawiającego, przy czym warunkiem uruchomienie
wariantu byłoby przystąpienie do niego minimum 25 osób – wliczając w to małżonków i
pełnoletnie dzieci ubezpieczonych).
Pytanie 2:
SWZ, II.2 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej w SWZ,
II.2.: „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 też o podanie dokładnego wieku (w latach kalendarzowych) najstarszego
obecnie ubezpieczonego małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać wieku najstarszego
ubezpieczonego małżonka / partnera życiowego ubezpieczonego.
Pytanie 3:
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 4:
SWZ, 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).
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 5:
SWZ, 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 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, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za
pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
Pytanie 6:
SWZ III i inne - prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie mowa
jest o ryzykach związanych z „udarem mózgu / krwotokiem śródmózgowym” warunki
SIWZ spełni zarówno ten Wykonawca, który ma w swej ofercie ryzyka związane wyłącznie
z „udarem mózgu”, jak i ten, który ma w swej ofercie ryzyka związane wyłącznie z
„krwotokiem śródmózgowym”.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 7:
SWZ, III – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku ryzyka pobytu
małżonka w szpitalu oraz świadczenia aptecznego obowiązywać będą w pełni ogólne
warunki przedstawione przez Wykonawcę, względnie – prośba o wskazanie oczekiwanych
parametrów dla tego ryzyka.
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 8:
SWZ, IV.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 był
objęty odpowiedzialnością Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 9:
Załącznik nr 4, umowa generalna § 6 ust 5
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. 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, jak również nie powoduje
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przerwania ciągłości ochrony, a jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim przypadku
wzywa Ubezpieczającego do zapłaty składki (lub jej części), wskazując co najmniej 14dniowy dodatkowy termin zapłaty składki (lub jej części) oraz informując o skutku
nieprzekazania składki (nie dotyczy pierwszej składki). Po uregulowaniu zaległej składki
ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10:
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 11:
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 12:
SIWZ Rozdział IX pkt. 9.
Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu ubezpieczenia będzie załączona do
owu Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.
Pytanie 13:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział IV pkt. 10. f
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca zapewni dostarczenie
indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa z innego systemu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.
Pytanie 14:
SIWZ, XVI pkt. 6. b
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.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku VAT
oraz zawiera wszystkie koszty, jakie mają zostać wkalkulowane do oferty.
Pytanie 15:
Załącznik nr 1 do SIWZ, SWZ, IV, pkt 8
Mając na uwadze wyjątkową sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią
koronawirusa, Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby
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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 16:
Załącznik nr 1 Rozdział IV pkt 11. a
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w uzasadnionych sytuacjach mógł prosić
o wgląd w oryginały dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 17:
Biorąc pod uwagę bardzo krótki czas jaki Wykonawca ma na przygotowanie oferty,
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert tj. do 20.01.2021 r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18:
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 uzna warunek za spełniony.
Pytanie 19:
Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział III Zakres Ubezpieczenia: Czy zdarzenie pobytu w
szpitalu Współmałżonka w wyniku choroby jest zdarzeniem obligatoryjnym? Czy wystarczy
wliczyć do oferty pobyt w szpitalu Współmałżonka tylko w wyniku nieszczęśliwego
wypadku?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że świadczenia pobyt w szpitalu małżonka w wyniku
choroby oraz nieszczęśliwego wypadku są świadczeniami obligatoryjnymi.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Szymala
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