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Szczuczyn, dnia 10.02.2016r.  
 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz 
pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i jednostek organizacyjnych Gminy 
Szczuczyn”  nr. RI.271.1.2016 – 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) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie 
treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Załącznik nr 1 do SIWZ, B warunki obligatoryjne, pkt 3.14 Każdy pracownik może przystąpić do jednej 
wybranej grupy, współubezpieczeni natomiast tylko do grupy wybranej przez pracownika - W 
związku z powyższym zapisem, czy Zamawiający potwierdza iż pracownik będzie przystępowała do 
ubezpieczenia w ramach jednostki organizacyjnej w której posiada zatrudnienie? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ lit. A zostały przedstawione dokładne dane na 
temat Ubezpieczających oraz osób Ubezpieczonych. 

Pytanie 2 
Załącznik nr 1 do SIWZ, B warunki obligatoryjne, pkt 3.19 - czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej dokumentacji medycznej, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony 
wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt badania lekarskie w 
placówce zlokalizowanej w odległości do 15 km od miasta Szczuczyn w celu ponownej weryfikacji 
orzeczonego świadczenia? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 3.19 Załącznika nr 1. 

Pytanie 3 
Załącznik nr 4 wzór Umowy, paragraf 10 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby polisa wystawiona została 
na Zamawiającego, który występuje w imieniu i na rzecz jednostek wymienionych w SIWZ? Przy czym 
obsługa ubezpieczenia w wymienionych w SIWZ jednostkach odbywałaby się oddzielnie. 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że większość osób ubezpieczonych będzie w ramach polis wystawionych 
przez Ubezpieczającego – Urząd Miejski, dlatego też Zamawiający dopuszcza aby pracownicy wraz z 
współubezpieczonymi Miejskiego Domu Kultury oraz Wielobranżowego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. przystąpili do ubezpieczenia zawartego przez Urząd Miejski, przy założeniu że 
obsługa ubezpieczeniowa odbywała by się w jednostkach oddzielnie, o ile jednak jednostki te wyrażą 
zgodę na takie rozwiązanie.  

Pytanie 4 
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 miesiąca, np. 31.03.2019 r.? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta będzie umowa 
grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy oznacza, że początkiem odpowiedzialności 
będzie 1. dzień miesiąca kalendarzowego 1. miesiąca  ochrony, zaś dniem końca odpowiedzialności 
będzie ostatni dzień odpowiednio – 28, 30 albo 31. dzień miesiąca kalendarzowego ostatniego, 36. 
miesiąca  odpowiedzialności, np. 31.03.2019r. 
 
Pytanie 5 
Wykonawca prosi o wskazanie w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ str. 27 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 6 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.5. Załącznika nr 1 
do SIWZ str. 27 warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a 
nowym ubezpieczeniem? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ 
str. 27 warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym 
ubezpieczeniem. 
 
Pytanie 7 
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3.15. jest 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 w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.15. Załącznika nr 1 do SIWZ 
warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej umowy jest zachowanie ciągłości 
odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem. 
 
Pytanie 8 
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.1.2. str 29 jest 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? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości 
odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem? 
 
Pytanie 9 
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.15.3. str. 34 jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty 
świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia 
jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu 
umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.”  Wykonawca 
prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności 
pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zapis pkt. 4.15.3. w Załączniku nr 1 do SIWZ oznacza przyjęcie 
odpowiedzialności za poważne zachorowania, które wystąpiły 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 10 
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.16.3. str 35 jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty 
świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia 
jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu 
umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób 
aktualnie ubezpieczonych w tym zakresie).”  Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się 
do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym 
ubezpieczeniem? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że zapis pkt. 4.16.3. Załącznika Nr 1 do SIWZ dotyczy aktualnie 
ubezpieczonych i stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem. 
 
Pytanie 11 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
opisane w pkt. 4.16.5. str 35 załącznika nr 1 do SIWZ mają zastosowanie w odniesieniu do małżonka 
ubezpieczonego, a nie do ubezpieczonego? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności opisane w 
pkt. 4.16.5. załącznika nr 1 do SIWZ mają zastosowanie w odniesieniu do małżonka ubezpieczonego. 
 
Pytanie 12  
W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4.17.1. (Operacje chirurgiczne) str 36 Zamawiający wskazał: 
„(…) Decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu danej operacji do kategorii ma katalog operacji 
chirurgicznych znajdujący się w obowiązujących w dniu składania oferty OWU Wykonawcy. W 
przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w tym 
katalogu Ubezpieczyciel decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.”  
  
Konieczność przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za operacje chirurgiczne nie 
wymienione w załączonym do OWU katalogu operacji wpłynie w znaczącym stopniu na cenę, dlatego  
Wykonawca prosi o możliwość zaakceptowania przez Zamawiającego sytuacji, w której Wykonawca 
będzie odpowiadał wyłącznie za operacje wskazane w wykazie operacji chirurgicznych określonym w 
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OWU Wykonawcy (podkreślone w zacytowanym na wstępie cytacie zdanie straciłoby tym samym 
ważność). Wykonawca pragnie dodać, iż w oparciu o swoją wieloletnią wiedzę, zastosowany w OWU 
szeroki wykaz zabiegów chirurgicznych obejmuje ponad 600 pozycji, co do których nie ma 
wątpliwości, iż spełniają definicję operacji zgodną z warunkami SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zapis do którego odnosi się Wykonawca został zamieszczony w Opisie 
przedmiotu zamówienia celowo i z pełną świadomością skutków jakie może wywołać jego 
zastosowanie. Zapisy podobnego typu są stosowane już od kilku lat nie tylko w ubezpieczeniach 
zawieranych w drodze postępowania przetargowego, ale także w standardowej ofercie zakładów 
ubezpieczeń. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie będzie zmieniał zasad na jakich ma 
funkcjonować ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych. 
 
Pytanie 13 
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.17.5. str 36 jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty 

świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna 

operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy 

ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego. (dotyczy osób aktualnie 

ubezpieczonych w zakresie operacji chirurgicznych).”  Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis 

stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a 

nowym ubezpieczeniem? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że zapis pkt. 4.17.5. Załącznika Nr 1 do SIWZ dotyczy aktualnie 
ubezpieczonych i stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem? 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie katalogu dopuszczalnych wyłączeń w ramach 
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych o następujące, powszechnie stosowane, 
wyłączenia: 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej: 
1) co do której nie istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania  
w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby albo zmniejszenia skutków nieszczęśliwego 
wypadku; 
2) stomatologicznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw 
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; 
3) związanej z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia, sztucznego narządu lub części 
sztucznego narządu; 
4) która jest kolejną operacją chirurgiczną tego samego narządu, pozostającą w związku przyczynowo 
- skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu 
chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku (reoperacja)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgadza się na rozszerzenie katalogu dopuszczalnych wyłączeń w ramach 
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych o zaproponowane wyłączenia o ile nie powodują 
większego ograniczenia odpowiedzialności niż katalog wyłączeń opisany w pkt. 4.17.6. Załącznika Nr 
1 do SIWZ.  
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Pytanie 15 
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.18.4. str 37 jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty 
świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna 
leczenia szpitalnego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia 
zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.”  Wykonawca prosi o potwierdzenie, że 
zapis stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zapis pkt. 4.18.4. w Załączniku nr 1 do SIWZ oznacza przyjęcie 
odpowiedzialności za pobyt w szpitalu, który wystąpiły 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 16 
Czy w ramach gwarancji możliwości dożywotniej kontynuacji ubezpieczenia Zamawiający zaakceptuje 
następujący (szerszy niż wskazany w tabeli nr 4 w pkt. 3.15. załącznika nr 1 do SIWZ) zakres 
świadczeń, będący aktualnie w ofercie Wykonawcy: 

L.p. Zakres świadczeń 
Świadczenie jako % 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 1% 
uszczerbku 

4%  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że Wykonawca może zawsze zaoferować szerszy zakres o ile pozostałe 
parametry dotyczące ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego opisane w pkt. 3.15. Załącznika 
Nr 1 do SIWZ zostaną spełnione. 
 
Pytanie 17 
W związku z tym, iż z zapisów w SIWZ nie wynika, że karencje odnoszą się również do partnera 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że, w przypadku PARTNERA ŻYCIOWEGO, nie mają zastosowania 
zapisy zał. nr 1 do SIWZ pkt 3.7. o zniesieniu karencji? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w przypadku partnera życiowego, nie mają zastosowania zapisy pkt. 3.7 
Załącznika nr 1 do SIWZ za wyjątkiem sytuacji w której aktualnie ubezpieczeni partnerzy przystępują 
do ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym 
ubezpieczeniem, wówczas karencje w pełnym zakresie będą zniesione. 
 


