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Wrocław, dnia 22.03.2021 r.

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę grupowego ubezpieczenia
na życie pracowników oraz członków
rodzin pracowników SPZOZ
w Lubartowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 18/2021/Lubartów
Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ w Lubartowie, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez
wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1: 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 2: SWZ, XV, pkt. 6, b) - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana wysokość
kosztów obsługi oraz kurtażu umowy ubezpieczenia stanowi wartość brutto.
Pytanie 3: SWZ, XV, 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.
Odpowiedź na pytanie numer 2 i 3: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest
zwolniona z podatku VAT oraz zawiera wszystkie koszty, jakie mają zostać wkalkulowane
do oferty.
Pytanie 4: SWZ, 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? Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że w treści
SWZ, w pkt. VIII Zamawiający powołuje się na art. 95, a w treści Wzoru umowy powołuje
się w §8 na art. 59 ust. 3a. Prośba do Zamawiającego o wyjaśnienie.
Odpowiedź/Zmiana: Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony i jednocześnie
informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, w związku z tym zmianie ulega zapis w umowie
generalnej w § 8 według poniższej informacji:
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Było:
W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczający ma prawo do
skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 59 ust. 3a
Ustawy wzywając go w terminie wskazanym przez Ubezpieczającego do przedłożenia do
wglądu oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy ci są zatrudnieni na umowę
o pracę.
Jest:
W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczający ma prawo do
skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95
Ustawy wzywając go w terminie wskazanym przez Ubezpieczającego do przedłożenia do
wglądu oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy ci są zatrudnieni na umowę
o pracę.
W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ, który w dniu
dzisiejszym zostanie zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego oraz
stronie Pełnomocnika Zamawiającego.
Pytanie 5: Załącznik nr 1 do SWZ, IV klauzule dodatkowe, pkt 9 – Mając na uwadze
wyjątkową sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa, Wykonawca
zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 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 6: Załącznik nr 1 do SWZ, IV klauzule dodatkowe, pkt. 11 f) - 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 7: ZAŁ. NR 1 DO SWZ, II.2 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku
sytuacji opisanej w punkcie 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 Zamawiający informuje, że data urodzenia najstarszego ubezpieczonego
małżonka to 10.05.1950 r.
Pytanie 8: ZAŁ. NR 1 DO SWZ, II.3 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że
zdarzenia, o których mowa we wskazanym punkcie, a dotyczące osób objętych
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odpowiedzialnością w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, również powinny zajść w okresie trwania tej umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 9: ZAŁ. NR 1 DO SWZ, II.10 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że za
ubezpieczonych partnerów życiowych (w stosunku, do których Wykonawca nie będzie mógł
w początkowym okresie 3 miesięcy stosować karencji) uważać należy tych partnerów,
którzy byli dotychczas objęci umową grupowego ubezpieczenia na życie i przystąpią do
nowej umowy z zachowaniem zasady ciągłości opłaty składki w ciągu pierwszych
3 miesięcy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 10: ZAŁ. NR 1 DO 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).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 11: ZAŁ. NR 1 DO 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 12: ZAŁ. NR 1 DO 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 13: ZAŁ. NR 1 DO SWZ, Założenia ogólne - „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 prosi o możliwość przedstawienia
w ofercie zakresu w ramach poszczególnych ryzyk oddające charakter zakresowi Oferty
(w ramach klauzul Wykonawca wskazałby ewentualnie, które fragmenty jego warunków
niezbieżne z SWZ nie mają zastosowania). W przeciwnym wypadku Wykonawca prosi
o jednoznaczne wskazanie, w jaki sposób ma przedstawić elementy niebędące częścią
zakresu SWZ, na które nie ma miejsca w formularzu ofertowym.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oceniany będzie minimalny zakres ubezpieczenia
określony w SWZ z załącznikami. Zakres oferty musi być zgodny z zapisami SWZ.
Dodatkowe uregulowania nie będą brane pod uwagę podczas dokonywania oceny.
Pytanie 14: Załącznik nr 4 Umowa Generalna § 6 pkt. 5 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby
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 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 potwierdza interpretację Wykonawcy w sprawie pierwszej
składki niezbędnej do nadania początku odpowiedzialności i jednocześnie dopuszcza
powyższe.
Pytanie 15: 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 zaproponowanego przez
Wykonawcę.
Pytanie 16: 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 zaproponowanego przez
Wykonawcę.
Pytanie 17: 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?
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 18: 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 zaproponowanego przez
Wykonawcę.
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Pytanie 19: 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 20: 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 21: 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 zaproponowanego przez
Wykonawcę.
Pytanie 22: SWZ – Prawo Opcji
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ust. XIII pkt 2 na następujący:
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem okresu ubezpieczenia może
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik
szkodowości będzie wyższy niż 73%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę
z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by członkowie rodzin pracowników, mogli
pozostać w ubezpieczeniu maksymalnie do ukończenia 70 roku życia?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 24: Wykonawca prosi 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 możliwości przystąpienia
wszystkich osób dotychczas ubezpieczonych, bez względu na okoliczności.
Pytanie 25: 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 zaproponowanego przez
Wykonawcę.
Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie karencji zgodnie z OWU
Wykonawcy dla dotychczas nieubezpieczonych członków rodzin pracowników,
przystępujących do umowy w każdym czasie? Pracownicze ubezpieczenie grupowe jest
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przede wszystkim skierowane do pracowników Zamawiającego. Członkowie rodzin są
grupą nieopisaną, w dużej mierze nieznaną nawet.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 27: 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?
Odpowiedź/Zmiana: W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający informuje, że
zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ, Rozdział II punkt 16 według informacji poniżej:
BYŁO:
Ankiety medyczne dla członków rodzin pracowników – Wykonawca nie będzie żądał
wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących
w ciągu 3 miesięcy od uruchomienia nowej ochrony przetargowej członków rodzin
pracowników.
JEST:
Ankiety medyczne dla członków rodzin pracowników - Wykonawca nie będzie żądał
wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących
w ciągu 3 miesięcy od uruchomienia nowej ochrony przetargowej dotychczas
ubezpieczonych członków rodzin pracowników. Dopuszcza się, by wcześniej
nieubezpieczeni u Zamawiającego członkowie rodzin pracowników przystępujący do
umowy ubezpieczenia w każdym czasie, wypełniali ankietę/kwestionariusz medyczny.
Pytanie 28: Czy Ubezpieczający potwierdza, że umowę grupowego ubezpieczenia na życie
zawrze jedynie z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Towarzystwem
Ubezpieczeń oraz nie będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia za pracę i przekazywał
składek na ubezpieczenie na rzecz innych podmiotów, w tym Towarzystw Ubezpieczeń
i innych pośredników ubezpieczeniowych, niż Towarzystwo wyłonione w trybie przetargu?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację wykonawcy..
Pytanie 29: 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 SWZ.
Pytanie 30: 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 jest następujący:
1. mężczyzna, ur. 25.03.1949 r., pracownik;
2. mężczyzna, ur. 10.05.1950 r., małżonek;
3. mężczyzna, ur. 30.06.1950 r., pracownik;
4. mężczyzna, ur. 14.10.1951 r., małżonek.
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Pytanie 31: 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 uzna warunek za spełniony.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Beata Krysiewicz
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