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Wrocław, dnia 26.07.2021 r. 

 

 

 

 

Do uczestników postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę 

grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin 

pracowników Szpitala Specjalistycznego 

im. Stanisława Staszica w Pile 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  NR /2021/Piła 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile,  

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi  

na pytania do SWZ zadane przez Wykonawców oraz informuje o zmianie do SWZ: 

 
Pytanie nr 1: 

Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu wykonywania umowy z 24 miesięcy na 12 

miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

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 nr 3: 

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/Zmiana: Zamawiający z związku z pytaniem od Wykonawcy, informuje że 

zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ, Rozdział II punkt 7, według poniższej informacji: 
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Było: 

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę 

dla pracowników winni mieć członkowie rodziny przystępującego do ubezpieczenia 

pracownika. Członkowie rodziny pracownika mają prawo wyboru dowolnej GRUPY 

ubezpieczenia, niezależnie od GRUPY do której przystąpi pracownik Zamawiającego. 

Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny pracownika będzie opłacana z 

wynagrodzenia netto pracownika. Składka łączna będzie przekazywana przez 

Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 

 

Jest: 

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę 

dla pracowników winni mieć członkowie rodziny przystępującego do ubezpieczenia 

pracownika. Członkowie rodziny pracownika mogą przystąpić tylko do wariantu wybranego 

przez pracownika lub do wariantu o niższej sumie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa 

za członków rodziny pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia netto pracownika. 

Składka łączna będzie przekazywana przez Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę 

konto bankowe. 

 

Pytanie nr 4: 

Zamawiający prosi o potwierdzenie, że dobrze rozumie, iż wskazana w tabeli kwota operacji 

chirurgicznych odnosi się do najtrudniejszej grupy operacji? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 5: 

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 

ciągu roku liczonego od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i każdej kolejnej rocznicy 

polisy.”  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zaofertowana świadczenia: Całkowita trwała 

niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 

zamiast: Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie nr 7: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w ramach klauzul fakultatywnych uznane zostanie 

za spełnienie warunku, zaoferowanie umowy udziału w zysku zgodnie z założeniami: 1. 

Począwszy od ………… roku Ubezpieczającemu przysługuje premia ubezpieczeniowa w 

wysokości wskazanej w ust. 2, jeżeli współczynnik szkodowości w ramach Umowy nie 

przekracza w okresie rozliczeniowym 63 %.  

2. Premia ubezpieczeniowa, obliczona na zasadach wskazanych w ust. 3, stanowi 15 % 

zysku technicznego z umowy za dany okres rozliczeniowy.  

3. Okresem rozliczeniowym jest kolejnych 12 miesięcy trwania niniejszej Umowy.  

4. Premia ubezpieczeniowa wypłacana jest na rachunek bankowy Ubezpieczającego w 

okresie 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.  

5. Współczynnik szkodowości wyliczany jest w oparciu o poniższy wzór i symbole:  

WS = odszkodowania i świadczenia brutto / składka przypisana  

odszkodowania i świadczenia brutto = świadczenia wypłacone + zmiana stanu RBNP + 

zmiana stanu IBNR + koszty likwidacji  

gdzie użyte symbole przyjmują znaczenie:  

świadczenia wypłacone - świadczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, które zostały 

wypłacone w okresie rozliczeniowym  

rezerwy RBNP - zmiana stanu rezerwy na świadczenia (wraz z kosztami likwidacji), które 

zostały zgłoszone Ubezpieczycielowi a nie zostały wypłacone w okresie rozliczeniowym  

rezerwy IBNR - zmiana stanu rezerwy na świadczenia (wraz z kosztami likwidacji), które 

zaistniały lecz nie zostały zgłoszone Ubezpieczycielowi w okresie rozliczeniowym  

koszty likwidacji – są to bezpośrednie i pośrednie koszty związane z likwidacją świadczeń, 

które wystąpiły w okresie za który badany jest współczynnik szkodowości 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Katarzyna Jędrzejczak 


