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Wrocław, dnia 06.05.2021 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę 

grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin 

pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Oławie 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  NR 49/2021/Oława 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, na podstawie 

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

zadane przez wykonawców: 

 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by członkowie rodzin pracowników, mogli 

pozostać w ubezpieczeniu grupowym maksymalnie do ukończenia 70 roku życia, po czym 

przechodzili by na indywidualną kontynuację?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 2: 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 wszystkich osób aktualnie 

ubezpieczonych, bez względu na okoliczności. 

 

Pytanie 3: 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 dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 4: Dot. postępowania: ZOZ w Oławie 

proszę o informację czy otrzymamy pełną szkodowość za ostatni rok i w rozbiciu na 

szkodowość na ryzyka. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić takiej informacji, ponieważ nie jest stroną 

umowy, w ramach której ubezpieczeni są pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników 

ZOZ w Oławie. 

 

Pytanie 5: Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości z dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie numer 4. 

 

Pytanie 6: Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu wykonywania umowy z 24 miesięcy 

do 12 miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20-05-2021r.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 8: 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 

informacji o które wnioskuje Wykonawca. 

 

Pytanie 9: 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 OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

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: Wykonawca wnioskuje o umożliwienie wprowadzenia ograniczeń w zakresie 

(zgodnie OWU Wykonawcy) dla osób, które ukończyły 70 rok życia.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie informuje że 

odstępstwo ma zastosowanie w stosunku do dwóch pracowników z długoletnim stażem 

wykazanych w Załączniku nr 1 do SWZ, rocznik 1951 oraz 1952. 
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Pytanie 12: 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 dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 13: 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 14: 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 SWZ. 

 

Pytanie 15: 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 SWZ. 

 

Pytanie 16: Wykonawca wnioskuje o wyłączenie z zakresu leczenia szpitalnego 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego leczeniem wad 

wrodzonych oraz badań diagnostycznych.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Beata Sobkowicz-Gostyńska 

 


