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Kąty Wrocławskie, dnia 2017-05-15 

ZP.271.18.2017         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie grupowe pracowników oraz  
członków rodzin pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie 
 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie: 
 
 
 
Pytanie 1 Załącznik nr 1a do SWIZ, pkt 2.5. W nawiązaniu do powyższego czy Zamawiający zgodzi 
się aby składki ubezpieczeniowe przekazywane były na wskazane przez Ubezpieczyciela konto  
do końca miesiąca poprzedzającego początek odpowiedzialności 
Odpowiedź 1 Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby składki ubezpieczeniowe 
przekazywane były na wskazane przez Ubezpieczyciela konto do końca miesiąca 
poprzedzającego początek odpowiedzialności. 
 
Pytanie 2 Załącznik nr 4a do SIWZ §8 ust. 2 W związku tym, iż podpisanie umowy generalnej stanowi 
potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, czy Zamawiający zgodzi aby polisy wystawione  
i przekazane zostały w pierwszym miesiącu obowiązywania odpowiedzialności po dokonaniu wpłaty 
należnej składki przez Zamawiającego, wówczas wystawione polisy staną się integralną częścią 
obowiązującej umowy. 
Odpowiedź 2 Zamawiający informuje, że zgadza się aby polisy wystawione i przekazane zostały 
w pierwszym miesiącu obowiązywania odpowiedzialności po dokonaniu wpłaty należnej 
składki przez Zamawiającego 
 
Pytanie 3 Załącznik nr 4a do SIWZ § 7 ust. 2 str. 108 i § 4 ust. 1. 1 str. 106 Wykonawca prosi  
o możliwość ujednolicenia zapisów, gdyż w ramach jednej umowy występują różne uregulowanie  
tej samej kwestii. 
Prośba o wprowadzenie w obu wskazanych fragmentach zapisu "w przypadku zmian powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego" 
a) § 7 ust. 2 " wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego,  
w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych  
w SIWZ." 
b) § 4 ust. 1. 1 " zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej  
w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu 
cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia 
wskazanych w SIWZ". 
Odpowiedź 3 Zamawiający informuje, że zapisy wskazane w pytaniu zostaną ujednolicone  
i w związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, którą zamieści na swojej 
stronie 
 
Pytanie 4 Załącznik nr 1 a do SIWZ pkt 4 ppkt 4.1.7. str. 76 Wykonawca prosi potwierdzenie 
interpretacji wskazanego zapisu. Klauzula gwarancji dostępności do lekarzy specjalistów w terminie 
maksymalnym do 3 dni roboczych (w wyłączeniem internisty, lekarza rodzinnego oraz pediatry) będzie 
obowiązywać w przypadku, gdy ubezpieczony nie będzie miał preferencji np., co do umówienia wizyty 
u konkretnego lekarza z imienia i nazwiska na/po konkretną godzinę, w wskazanej przez siebie 
placówce medycznej. 
Odpowiedź 4 Zamawiający potwierdza, że klauzula gwarancji dostępności do lekarzy 
specjalistów w terminie maksymalnym do 3 dni roboczych będzie obowiązywać w przypadku, 
gdy ubezpieczony nie będzie miał preferencji np., co do umówienia wizyty u konkretnego 
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lekarza z imienia i nazwiska na/po konkretną godzinę, w wskazanej przez siebie placówce 
medycznej. 
 
Pytanie 5 Załącznik nr l a do SIWZ pkt2 ppkt 2.9 str. 73 Wykonawca prosi o potwierdzenie 
interpretacji zapisu, że w przypadku przedstawienia innej składek niż preferowana (niższej/wyższej) 
oferta Wykonawcy nie będzie odrzucona. 
Odpowiedź 5 Zamawiający potwierdza, że w przypadku przedstawienia innej składki  
niż preferowana (niższej/ wyższej) oferta Wykonawcy nie będzie odrzucona 
 
Pytanie 6 Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 1 ppkt 1.7. str. 73 Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu,  
czy zapis wskazuje, że w przypadku zwiększenia partycypacji ubezpieczonych będzie oczekiwał 
zmniejszenia ceny zaoferowanej składki. 
Odpowiedź 6 Zamawiający informuje, że w przypadku zwiększenia partycypacji 
ubezpieczonych nie oczekuje zmniejszenia ceny zaoferowanej składki, natomiast Wykonawca 
może taki warunek wprowadzić 
 
Pytanie 7 Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 1 ppkt 1.1. str. 72 Wykonawca prosi o informację  
czy Zamawiający może zagwarantować minimalną partycypację np. na poziomie 10 lub 30 procent 
osób zatrudnionych u Zamawiającego. Jak również wnosi o wprowadzenie zapisu do SIWZ 
odnoszącego się do każdej z jednostek organizacyjnych, że w przypadku nie uzbierania minimalnej 
partycypacji w okresie trzech miesięcy od dnia wdrożenia kontraktu polisa na daną jednostkę zostanie 
rozwiązana. 
Odpowiedź 7 Zamawiający informuje, że nie może zagwarantować minimalnej partycypacji, 
gdyż liczba przystępujących do ubezpieczenia będzie zależała od indywidualnej oceny 
wybranej w postępowaniu oferty, czym atrakcyjniejsza oferta tym możliwa większa 
partycypacja. Zamawiający informuje ponadto, że wyraża zgodę na zastosowanie wymogu 
uzyskania minimalnej partycypacji w stosunku do każdej z jednostek organizacyjnych 
 
Pytanie 8 Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 2 ppkt 2.2 str. 73 Wykonawca prosi o potwierdzenie 
interpretacji zapisu, że ubezpieczony będzie mógł rozszerzyć ubezpieczenie o współubezpieczonych, 
czyli współmałżonków i dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i kontynuują naukę. 
Odpowiedź 8 Zamawiający potwierdza, że ubezpieczony będzie mógł rozszerzyć ubezpieczenie 
o współubezpieczonych, czyli współmałżonków i dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia  
i kontynuują naukę 
 
Pytanie 9 Załącznik nr 1a do SIWZ pkt 3 str. 73-76 Wykonawca prosi o potwierdzenie,  
że w przypadku braku możliwości dostarczenia świadczenia w miejscowości Kąty Wrocławskie  
lub innej miejscowości, gdzie są zlokalizowane jednostki organizacyjne Zamawiającego z przyczyn  
nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie mógł zrealizować świadczenia w najbliższej 
lokalizacji gdzie świadczenie jest dostępne np. we Wrocławiu. 
Odpowiedź 9 Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku możliwości dostarczenia 
świadczenia w miejscowości Kąty Wrocławskie lub innej miejscowości, gdzie są zlokalizowane 
jednostki organizacyjne Zamawiającego z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
będzie mógł zrealizować świadczenia w najbliższej lokalizacji gdzie świadczenie jest dostępne 
np. we Wrocławiu. 
 
Pytanie 10 SIWZ pkt 14 ppkt 14.2.2.2.1. str. 30 Wykonawca prosi o wskazanie definicji odnoszących 
się do klauzul dodatkowych l innych postanowień fakultatywnych dla ubezpieczenia zdrowotnego, 
gdyż w punkcie wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 Wykonawca nie znajduje odniesienia  
do poniższych klauzul: 
 

Lp. Rodzaj klauzuli fakultatywnej Punkty 

1 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 1 15 

2 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 2 15 

3 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 3 15 

4 Klauzula rozszerzenia zakresu szczepień ochronnych (dotyczy Grupy nr 3) 10 

5 Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o rehabilitację (dotyczy Grupy nr 3) 15 

6 Klauzula kontynuacji ubezpieczenia 10 

7 Klauzula gwarancji dostępności 20 

 Razem 100 
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Odpowiedź 10 Zamawiający informuje, że w zapisie wskazanym w pytaniu nastąpiła omyłka  
i w związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, którą zamieści na swojej 
stronie 
 
Pytanie 11 SIWZ pkt 3.1.2 ppkt 3.3 str. 6 Wykonawca prosi o wyjaśnienie lub przedstawienie  
jakie ryzyka wskazane w załączniku nr 1, będącym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, mają być zabezpieczone w odniesieniu do części II 
zamówienia grupowego ubezpieczenia na zdrowie pracowników Zamawiającego 
Odpowiedź 11 Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części II zamówienia – grupowego 
ubezpieczenia na zdrowie nie muszą być zabezpieczone ryzyka wskazane w załączniku nr 1, 
będącym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia grupowego ubezpieczenia na życie 
pracowników. Zgodnie z zapisem pkt. 2.10 Załącznika nr 1a Zamawiający dopuszcza 
przedstawienie ofert ubezpieczenia zdrowotnego łącznie z elementem ubezpieczenia na życie 
 
Pytanie 12 Załącznik nr 2a do SIWZ str. 90 Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak zapisać w formularzu 
ofertowym cenę za osobę współubezpieczoną. W ramach zapisów SIWZ zał. 1 pkt 2.2 str. 73 
Wykonawca ma obowiązek umożliwić rozszerzenie przedmiotu ubezpieczenia o współubezpieczonych 
Odpowiedź 12 Zamawiający informuje, że wśród osób zainteresowanych przystąpieniem  
do ubezpieczenia zdrowotnego nie wskazano na ten moment współubezpieczonych dlatego  
nie jest konieczne wskazywanie takiej składki. Jednocześnie Zamawiający zakłada że składka 
taka nie powinna być wyższa niż składka za ubezpieczonego pracownika 
 
Pytanie  13 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zakres ubezpieczenia opisany  
w Załączniku nr 1a do SIWZ (ust. B pkt. 3.3. – 3.5) ma również zawierać świadczenia Medycyny 
Pracy. 
Odpowiedź 13 Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia opisany w Załączniku nr 1  
a nie obejmuje świadczeń Medycyny Pracy 
  
Pytanie 14 Zamawiający określa w Załączniku nr 1a do SIWZ, że „przewidywalna maksymalna liczba 
ubezpieczonych osób w ubezpieczeniu zdrowotnym wynosi 150 osób”. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie min. liczby osób w ubezpieczeniu zdrowotnym  
w liczbie 100 osób – będących pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie. 
Odpowiedź 14 Zamawiający informuje, wyraża zgodę na zastosowanie wymogu uzyskania 
minimalnej partycypacji 
 
Pytanie 15 Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następujących zmian w Załączniku nr 4a  
do  SIWZ - §7 pkt. 2 
 
Zamiast: 
Wykonawca: 
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian 
kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia 
wskazanych w SIWZ. 
 
Powinno być: 
„§ 7 
Wykonawca: 
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian 
przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie w jakim 
zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.” 
Odpowiedź 15 Związku z wcześniejszym pytaniem innego Wykonawcy (pyt. 3) dotyczącym 
treści tego §7 ust. 2) Załącznika nr 4a, Zamawiający zdecydował się na modyfikację treści 
SIWZ, którą zamieści na swojej stronie internetowej 
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Pytanie 16 Czy Zamawiający w ubiegłym roku (2 lata temu) ogłaszał przetarg na ubezpieczenie 
grupowe zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz dzieci Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie? 
Odpowiedź 16 Zamawiający informuje, że ogłaszał przetarg na ubezpieczenie grupowe 
zdrowotne pracowników, współmałżonków oraz dzieci Urzędu Miasta i Gminy w Kątach 
Wrocławskich oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2014 roku 
 
Pytanie 17 Jeżeli tak, to jaki był wynik tego przetargu? 
Odpowiedź 17 Zamawiający informuje, że w terminie wskazanym na składanie ofert  
nie wpłynęła żadna oferta.   
 
Pytanie 18 Czy dotychczas pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie oraz członkowie ich rodzin byli objęci 
grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli tak – to przy współpracy z jakim TU/operatorem 
medycznym? 
Odpowiedź 18 Zamawiający informuje, że z otrzymanych danych od poszczególnych jednostek 
wynika, że aktualnie ubezpieczenie zdrowotne funkcjonuje w Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Kątach Wrocławskich, Gimnazjum w Jaszkotlu oraz Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Smolcu. We wszystkich tych umowach Ubezpieczycielem jest PZU Życie 
S.A. 
 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ  
w niżej opisanym zakresie: 
 
1) Załącznik nr 4 do SIWZ, §7, ust. 2 
 
treść przed modyfikacją: 
 
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także 
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona 
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady 
dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te 
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 
 
treść po modyfikacji: 
 
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także 
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona 
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady 
dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą 
postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 
 
2) Załącznik nr 4a do SIWZ, §7, ust. 2 
 
treść przed modyfikacją: 
 
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także 
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona 
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady 
dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te 
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 
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treść po modyfikacji: 
 
2) gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także 
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona 
ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady 
dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą 
postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 
 
3) SIWZ pkt 14 ppkt 14.2.2.2.1  
 
treść przed modyfikacją: 
 
14.2.2.2.1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne  
 

Lp. Rodzaj klauzuli fakultatywnej Punkty 
1 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 1 15 
2 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 2 15 
3 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 3 15 

4 
Klauzula rozszerzenia zakresu szczepień ochronnych (dotyczy Grupy nr 
3) 

10 

5 
Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o rehabilitację (dotyczy 
Grupy nr 3) 

15 

6 Klauzula kontynuacji ubezpieczenia 10 
7 Klauzula gwarancji dostępności 20 

RAZEM 100 
UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych 
oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt. 5. 
 
treść po modyfikacji: 
 
14.2.2.2.1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne  
 

Lp. Rodzaj klauzuli fakultatywnej Punkty 
1 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 1 15 
2 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 2 15 
3 Klauzula rozszerzenia dostępu do lekarzy specjalistów dla Grupy nr 3 15 

4 
Klauzula rozszerzenia zakresu szczepień ochronnych (dotyczy Grupy 
nr 3) 

10 

5 
Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o rehabilitację (dotyczy 
Grupy nr 3) 

15 

6 Klauzula kontynuacji ubezpieczenia 10 
7 Klauzula gwarancji dostępności 20 

RAZEM 100 
UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych 
oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1a  do SIWZ pkt. 4. 
 
 
 


