Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Łęczna” – wyjaśnienia treści SIWZ.
1. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza
pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1 SIWZ, dział 4.1 - czy Zamawiający potwierdzi, że zastosowanie będzie mógł mieć
standardowy system początku / końca odpowiedzialności Wykonawcy, gdzie pierwszym dniem
tej odpowiedzialności będzie pierwszy dzień 1-go miesiąca kalendarzowego, a ostatnim – ostatni
dzień kalendarzowy 36-go miesiąca odpowiedzialności?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2 Zał. 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. W razie odmowy
Zamawiającego, Wykonawca prosi o informację, czy wśród ubezpieczonych znajdują się osoby
przebywające w hospicjach oraz ośrodkach dla przewlekle chorych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada informacji, aby któraś z ubezpieczonych osób
przebywała w hospicjach lub ośrodkach dla przewlekle chorych.
Pytanie 3 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.3.5. – Niezależnie od poniższego pytania Wykonawca
prosi o potwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie jest mowa o prawach osób, które „były
ubezpieczone w dotychczas funkcjonującej umowie ubezpieczenia grupowego na życie” itp.,
warunkiem zastosowania tychże praw było zachowanie ciągłości opłaty składki pomiędzy
dotychczas funkcjonującą a nową umową ubezpieczenia grupowego na życie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 4 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.3.7. – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że we
przypadku dotychczas ubezpieczonych partnerów życiowych mowa jest o osobach, które są
objęte odpowiedzialnością w aktualnej umowie grupowej zawartej przez Zamawiającego i
przystąpią do nowej umowy w pierwszym miesiącu jej trwania (na zasadzie ciągłości ochrony).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.3.16. - Wykonawca pragnie zauważyć, iż dla
ubezpieczyciela, który wygra niniejsze postępowanie przetargowe, małżonkowie / partnerzy /
pełnoletnie dzieci, których obejmował on ewentualnie odpowiedzialnością przez okres krótszy
niż 12 miesięcy, są grupą osób o podwyższonym stopniu ryzyka wystąpienia rychłych zdarzeń
skutkujących wypłatą świadczenia. Aby móc należycie oszacować wysokość składki w rama
grupy ubezpieczyciel ów powinien odpowiednio podwyższyć składkę, lub zastosować ocenę
ryzyka. Chcąc przygotować jak najlepszą ofertę Wykonawca prosi zatem uprzejmie, aby w
odniesieniu do tej grupy również mógł stosować uproszczoną ocenę ryzyka poprzez wskazanie
odpowiedniego oświadczenia w deklaracji przystąpienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zasady oceny ryzyka oraz tego wobec kogo można ją stosować
zostały opisane w pkt 3.16 Załącznika nr 1 do SIWZ i nie będą zmieniane.

Pytanie 6 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.4.16.5.c. i B.4.17.5.c. – Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby
za związki przyczynowo-skutkowe uznać również wskazane w standardowych warunkach owu
powiązania pomiędzy dwoma lub więcej chorobami, o ile spełniony zostanie warunek określony
w punkcie (tj. potwierdzone zostaną one przez lekarza orzecznika)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do „związków przyczynowo-skutkowych” zalicza się również,
zapisane w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy, sprecyzowane powiazania
pomiędzy dwoma lub więcej jednostkami chorobowymi, o ile ich stwierdzenie będzie
potwierdzone przez lekarza orzecznika.

Pytanie 7 W Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.4.18.1. 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 Wykonawca 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
oferty, co ,przy określonym przez Zamawiającego maksymalnym poziomie miesięcznej składki,
może uniemożliwić niektórym z Wykonawców przystąpienie do niniejszego przetargu.
Wykonawca zatem prosi o możliwość zaakceptowania przez Zamawiającego sytuacji, w której
Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za operacje wskazane w wykazie operacji
chirurgicznych określonym w OWU Wykonawcy (podkreślone w zacytowanym na wstępie
cytacie zdanie straciłoby tym samym ważność). Wykonawca pragnie dodać, iż w oparciu o swoją
kilkudziesięcioletnią 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. B.4.18.1. Załącznika nr 1 do
SIWZ, gdyż oznaczałoby to pogorszenie warunków aktualnie obowiązujących.

Pytanie 8 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.4.18.5. – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wszędzie
tam, gdzie jest mowa o prawach osób, które są „aktualnie ubezpieczone w zakresie” danego
ryzyka itp., warunkiem zastosowania tychże praw było zachowanie ciągłości opłaty składki
pomiędzy dotychczas funkcjonującą a nową umową ubezpieczenia grupowego na życie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.19.4. – „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:
Zamawiający potwierdza, pod warunkiem że jest to ta sama jednostka chorobowa.
Pytanie 10 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.4.22.3. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
doprecyzowanie, zgodnie z którym nieszczęśliwy wypadek musi być wyłączną oraz
bezpośrednią przyczyną zdarzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie będzie zmieniał brzmienia przywołanych zapisów.
Pytanie 11 Zał. 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 potwierdza, że wypłacone wcześniej świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej
pomniejsza świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego.

Pytanie 12 Zał. nr 6 do SIWZ (Tabela Uszczerbków), poz. 29 – Prośba do Zamawiającego o
potwierdzenie, że we wskazanej pozycji Tabeli doszło do omyłki pisarskiej; w lit. b) „z
widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej, blizny rogówki bez zaburzeń ostrości wzroku” nie wykazano wartości uszczerbku. Prośba o wskazanie wartości
uszczerbku (Wykonawca proponuje wartość 1-5%).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej, której korekta (zmiana) zostanie
opublikowana na stronach zamawiającego.

Pytanie 13 Zał. nr 1 do SIWZ, dział A - czy Zamawiający oczekuje, aby każda ze wskazanych w
dziale jednostek miała odrębne umowy (polisy), czy też dopuszcza jedną umowę (polisę) dla
danego wariantu obejmującego wszelkie jednostki wskazane w dziale? Dodatkowo, w sytuacji
jeśli Zamawiający wskaże pierwszą możliwość , czy można założyć iż w danej jednostce Wariant
będzie mógł być uruchomiony po osiągnięciu określonej, minimalnej liczby osób, które wyrażą
chęć przystąpienia do niego (Wykonawca proponuje liczbę 15 osób).
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza stosowania polisy zbiorczej. Każda jednostka będzie miała osobne
polisy w takiej liczbie, ile wariantów zostało wybranych przez pracowników. Jednocześnie
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wskazał minimalny limit osób (3 osoby) niezbędny do
uruchomienia wariantu.
Pytanie 14 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. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie
oświadczenia? Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia na etapie zawierania
umowy niezbędnego z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisami
wspomnianej ustawy.
Pytanie 15 Wykonawca wnioskuje o udostępnienie danych dotyczących poziomu szkodowości
dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Łęczna za
okres ostatnich 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada danych na temat szkodowości.
Pytanie 16 Zał. nr 1 do SIWZ, dział B.3.22 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana
wysokość kosztów administracyjnych związanych z obsługa umowy oraz kurtażu brokerskiego
stanowi wartość brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 17
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający jest
pełnomocnikiem wszystkich podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 w części A tj. Urzędu
Miejskiego w Łęcznej, oraz jednostek organizacyjnych. Jeśli tak to wówczas Wykonawca prosi o
zamieszczenie stosownej informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia w imieniu podmiotów wymienionych w Załączniku nr 1 w części A.

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
W załączniku nr 6 do SIWZ, pozycja 29 lit. b) otrzymuje brzmienie
29. Uszkodzenie gałki ocznej- wskutek urazów drążących oraz nieusunięte ciało obce
oczodołu:
b) z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej, blizny rogówki - bez
zaburzeń ostrości wzroku

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie
Przewodniczący Komisji Przetargowej
w imieniu Pełnomocnika Zamawiającego
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