Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Białogard” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265, z
późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie
odpowiedzi:
Pytanie 1

SIWZ, dział 4.1. – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki
zawarta będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się
z końcem ostatniego dnia 36-go miesiąca.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że okres na jaki zawarta będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie
wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się z końcem ostatniego dnia 36-go miesiąca.
Pytanie 2

Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.3.5. – Wykonawca prosi o wskazanie zamkniętej listy przypadków
(przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim), w jakich osoby dotychczas
ubezpieczone mają zostać przyjęte do ubezpieczenia. Zwrot „między innymi” sugeruje otwartą listę
takich sytuacji. Zamknięta lista konieczna jest do rzetelnego przygotowania oferty i oszacowania
składki przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przesłanką do przyjęcia do ubezpieczenia jest fakt ubezpieczenia danej
osoby w ramach umowy grupowej na życie funkcjonującej aktualnie u danego Ubezpieczającego, a
nie np. przyczyna braku świadczenia pracy przez daną osobę. Zamawiający nie może dopuścić do
sytuacji w której zawarcie nowej umowy spowodowałoby brak możliwości przystąpienia do
ubezpieczenia choćby jednej z aktualnie ubezpieczonych osób. Reasumując do ubezpieczenia będą
mogły przystąpić wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone niezależnie od tego czy świadczą pracę,
czy nie.
Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.3.14. – We wskazanym punkcie zamieszono zapis: „(…) który był
objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie przez okres co najmniej
6 miesięcy (do okresu 6 miesięcy, zalicza się również okres opłacania składek przez ubezpieczającego
na rzecz danego ubezpieczonego z tytułu poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie).”
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu
poprzedniej umowy jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a
nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej
umowy jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym
ubezpieczeniem.
Pytanie 4
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.3.14. – Czy w ramach gwarancji możliwości dożywotniej kontynuacji
ubezpieczenia Zamawiający zaakceptuje następujący (szerszy niż wskazany w tabeli nr 4 w pkt. 3.14.
załącznika nr 1 do SIWZ) zakres świadczeń, będący aktualnie w ofercie Wykonawcy:

L.p. Zakres świadczeń
Świadczenie jako skumulowany % sumy ubezpieczenia
1 Śmierć ubezpieczonego
100%
2 Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
200%
3 Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
700%
4 Śmierć współmałżonka
50%
5 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
300%
6 Śmierć rodziców i teściów
20%
7 Śmierć dziecka
30%
8 Urodzenie się dziecka
10%
9 Urodzenie się martwego dziecka
20%
10 Osierocenie dziecka
40%
11 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku za
4%
1% uszczerbku
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.14. Załącznika nr 1.

Pytanie 5
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.1.2 – We wskazanym punkcie zamieszczono zapis: „-samobójstwa
ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności w stosunku do
tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez Ubezpieczającego na rzecz danego
ubezpieczonego)” . Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania
składek jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym
ubezpieczeniem

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości
odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 6
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.15.4., 4.16.3, 4.17.5., i ew. inne – we wskazanych punktach
Zamawiający pisze o szczególnych prawach osób aktualnie ubezpieczonych. Prośba o potwierdzenie,
że zapisy stosują do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze
niniejszego przetargu i będą miały zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym
a nowym ubezpieczeniem.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.15.4., 4.16.3. oraz 4.17.5 Załącznika Nr 1 do SIWZ dotyczą
aktualnie ubezpieczonych i stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności
pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem. W przypadku natomiast pkt. 4.20.4
Załącznika nr 1 do SIWZ obowiązuje inna zasada gdyż treść tego zapisu oznacza przyjęcie
odpowiedzialności za pobyt w szpitalu, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z

tytułu umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania, a którego przyczyna miała miejsce przed
początkiem odpowiedzialności z tytułu nowej umowy i ma zastosowanie do wszystkich osób
przystępujących do ubezpieczenia niezależnie od tego czy są aktualnie ubezpieczone czy nie.
Pytanie 7
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.17.2 – Załącznik nr 1 do SIWZ, Dział 3. „Wykaz pojęć”, punkt
„Operacja chirurgiczna” – Zamawiający we wskazanym punkcie określił, iż Najniższa wypłata
świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych nie może być natomiast niższa niż 20% kwoty podanej w
tabelach. Wykonawca pragnie zauważyć, iż wskazanie minimalnego poziomu 20% dla świadczenia z
tytułu operacji chirurgicznej jest, zadaniem Wykonawcy, przeszacowaniem tej wartości (mowa tu o
najprostszych, nieskomplikowanych zabiegach), i Wykonawcy będą musieli wziąć ten fakt pod uwagę
przy szacowaniu składek. W związku z powyższym Wykonawca prosi o rozważenie zmiany
wskazanych w SIWZ wartości przy wzięciu pod uwagę pod powyższego zastrzeżenia, prosi też o
akceptację, jako równoważnego, stosowanego w swoich ogólnych warunkach 5-cioklasowego
katalogu operacji, gdzie wysokość świadczeń w zależności od stopnia komplikacji wynoszą: 5%, 10%,
30%, 50% oraz 100% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w aktualnej umowie grupowego ubezpieczenia funkcjonującej u
Zamawiającego najniższe świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych jest określone na poziomie
12,5% sumy ubezpieczenia, przyjęcie proponowanych zmian przez Wykonawcę oznaczałoby
pogorszenie ochrony ubezpieczenia dla Ubezpieczonych i w związku z tym Zamawiający nie wyraża
zgody na zmianę zapisów pkt. 4.17.2 Załącznika nr 1 do SIWZ zgodnie z sugestią Wykonawcy, ale
jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany minimalnej wysokości świadczenia z tytułu operacji
chirurgicznych z 20% na 12,5% i w związku z tym faktem Zamawiający dokonuje modyfikacji treści
SIWZ, którą zamieści na swojej stronie.
Pytanie 8
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.18.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności –
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu specjalistycznego leczenia, które rozpoczęło się
przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego (nie dotyczy osób
aktualnie ubezpieczonych w zakresie specjalistycznego leczenia). W związku z tym zapisem
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w stosunku do osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie
leczenia specjalistycznego, u których rozpoczęło się specjalistyczne leczenie – tj. otrzymali pierwszą
dawkę leku w przypadku chemio bądź radioterapii lub promieniowania jonizującego w okresie
obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca nie będzie ponosił
odpowiedzialności za podanie drugiej dawki leku, jeżeli będzie ona podana w okresie ubezpieczenia
zawartego w drodze niniejszego przetargu. Odpowiedzialność za wypłatę z tytułu podania pierwszej
dawki leku ponosi dotychczasowy ubezpieczyciel.
Odpowiedź:
W odniesieniu do pkt. 4.18.4. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający potwierdza, że w stosunku do
osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego, u których rozpoczęło się
specjalistyczne leczenie – tj. otrzymali pierwszą dawkę leku w przypadku chemio bądź radioterapii
lub promieniowania jonizującego w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia,
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie drugiej dawki leku, jeżeli będzie ona
podana w okresie ubezpieczenia zawartego w drodze niniejszego przetargu. Odpowiedzialność za
wypłatę z tytułu podania pierwszej dawki leku ponosi dotychczasowy ubezpieczyciel.

Pytanie 9
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.19.1 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie , że w ramach
wskazanego punktu Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w postaci karty bezgotówkowej, która
będzie służyć tylko i wyłącznie do realizacji w aptece poprzez bezgotówkowy odbiór produktów
aptecznych o łącznej kwocie wskazanej w SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w treści punktu 4.19.1 Załącznika nr 1 do SIWZ zostało wskazane że
świadczenie może być wypłacane w formie karty bezgotówkowej.

Pytanie 10
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.5.1.4. – Czy w ramach wskazanego punktu Zamawiający dopuszcza
możliwość pomniejszenia świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego o wypłacone wcześniej
świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wskazana klauzula zakłada pomniejszenie świadczenia z tytułu śmierci
ubezpieczonego o wypłacone wcześniej świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej.

Pytanie 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający jest upoważniony do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu pozostałych wymienionych
Zamawiających na podstawie art. 16 PZP, a jeśli nie, to jaka jest podstawa działania Zamawiającego w
imieniu pozostałych Zamawiających wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt A.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jednostki biorące udział w przedmiotowym przetargu nie mają
samodzielnego charakteru, funkcjonują w formie samorządowych zakładów budżetowych lub
jednostek budżetowych podległych Gminie. Jednostki te nie posiadają własnej osobowości prawnej i
korzystają z osobowości prawnej Gminy. W związku z powyższym jednostki samorządu gminnego,
którym podlegają gminne jednostki organizacyjne uprawnione są do ich reprezentowania bez
posiadania stosownego upoważnienia.
Pytanie 12
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy broker posiada
aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem
przetargowym?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że stosowne umocowania od podmiotów objętych postępowaniem zostaną
przedstawione Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu.

Pytanie 13
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy polisy będą wystawione Zamawiającego oraz każdą jednostkę
organizacyjną osobno? Wykonawca zwraca uwagę, iż takie działanie prowadzi do powstania 16 polis
co jednocześnie wiąże się z tym, że powstanie 16 rachunków bankowych. Każda polisa ma swój
odpowiedni rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie przekazywał m-czne składki.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ jednoznacznie wskazują, że Ubezpieczającym będzie Gmina
Białogard a to oznacza, że zostaną wystawione maksymalnie 2 polisy obejmujące ochroną
pracowników oraz członków rodzin pracowników wszystkich wymienionych jednostek w dziale A
Załącznika nr 1 do SIWZ.

