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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi grupowego
ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin dla wszystkich podmiotów należących do grupy kapitałowej
PAP S.A.
(nr sprawy 87/19)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym
postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. III pkt 6
Czy Zamawiający dopuszcza stosowania krótkiego Oświadczenia Dobrego Stanu Zdrowia w stosunku
do przystępujących Członków rodzin (małżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci),
którzy nie byli dotychczas ubezpieczeni?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. III pkt 7
W związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia osób nieaktywnych (przebywających na
zwolnieniach lekarskich, w szpitalu, urlopach, w hospicjach, uznanych za czasowo niezdolne do
pracy, itp.) Wykonawca prosi o potwierdzenie liczby osób, których dotyczy ten zapis w podziale na
zwolnienia lekarskie powyżej 21 dni, pobyty w szpitalu, pobyty w hospicjach oraz liczbę osób
uznanych za czasowo niezdolne do pracy.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że aktualnie spośród ubezpieczonych pracowników 1 osoba przebywa na
urlopie macierzyńskim oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. V pkt 8
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że świadczenie będzie wypłacane o ile zgodnie z obowiązującą
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału
zakładowego: 52.703.520,00 zł

wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności
do pracy oraz jeżeli niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez 1 rok, licząc od daty
nieszczęśliwego wypadku/zdiagnozowania choroby.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ Wykonawca może posługiwać się
własną, doprecyzowującą definicją, o ile nie będzie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami
umowy, wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień
publicznych Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę
warunku pozostawania w stanie niezdolności do pracy przez określony czas, ten czas nie może
wynosić więcej niż 6 miesięcy.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. V pkt 10
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku Poważnego zachorowania małżonka/partnera
ubezpieczonego zastosowanie mają również zapisy takie jak w przypadku poważnego zachorowania
ubezpieczonego tj. „Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za każde poważne zachorowanie
małżonka/partnera ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie jego odpowiedzialności, bez
względu na liczbę poważnych zachorowań i ich częstotliwość, o ile nie istnieje związek przyczynowoskutkowy z innym poważnym zachorowaniem małżonka/partnera ubezpieczonego, za które
Wykonawca wypłacił już świadczenie.”
Odpowiedź
Zamawiający

potwierdza,

że

w

przypadku

Poważnego

zachorowania

małżonka/partnera

ubezpieczonego zastosowanie mają mieć zapisy analogiczne jak dla poważnego zachorowania
ubezpieczonego.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. V pkt 12a)
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że poprzez określenie minimum 2 dni w przypadku pobytu w
szpitalu spowodowanego chorobą rozumie się 2 zmiany daty oraz minimum 1 dzień w przypadku
pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem rozumie się przez to 1 zmianę daty?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. V pkt 23
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że za urodzenie dziecka martwego uznaje się świadczenie
należne jest pod warunkiem, że dziecko urodziło się po 22 tygodniu ciąży i urodzenie zostało
potwierdzone aktem urodzenia z urzędową adnotacją o martwym urodzeniu.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. V pkt 25a)
W związku z zapisem, że nie jest dopuszczalne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za
zdarzenia, które nastąpiły w wyniku „choroby lub zaburzenia psychicznego, ataku konwulsji, drgawek
lub padaczki, zaburzenia zachowania, omdlenia, utraty przytomności”, Wykonawca sygnalizuje, że
wskazane wyłączenia nie stanowią nieszczęśliwego wypadku lecz wynikają ze stanów chorobowych.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że powyższe ograniczenie może być
stosowane w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku a także w przypadku uszczerbku
na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jak wynika z opisu zdarzenie ubezpieczeniowe
(śmierć oraz uszczerbek) dla uznania odpowiedzialności musi bowiem nastąpić w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że nie chodzi o to, aby w ramach następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczeniem objęte były skutki stanów chorobowych. Intencją Zamawiającego było aby ochrona
ubezpieczeniowa istniała także w sytuacji, kiedy stan chorobowy w jakimś stopniu przyczynił się do
powstania nieszczęśliwego wypadku. Np. ubezpieczony doznał chwilowej utraty przytomności i upadł,
a w wyniku upadku złamał rękę. Ochrona ubezpieczeniowa powinna w tym przypadku obejmować
konsekwencje złamania w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż złamanie powstało w wyniku
upadku.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. VIII pkt 4
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za skutki
chorób i wypadków, które zostały stwierdzone lub zaszły lub ich przyczyna została stwierdzona przed
początkiem odpowiedzialności Wykonawcy w sytuacji, gdy zostały stwierdzone lub zaszły lub ich
przyczyna została stwierdzona wcześniej niż 5 lat przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. VIII pkt 4
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za skutki chorób i
wypadków o ile w okresie 5 lat przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową było w stosunku do nich
prowadzone postępowanie lecznicze (choroby przewlekłe).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za skutki chorób
i wypadków, o ile w okresie 5 lat przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową było w stosunku do
nich prowadzone postępowanie lecznicze (choroby przewlekłe), z zastrzeżeniem zapisów SIWZ –
Rozdział XX Przedmiot zamówienia ust. VIII pkt 3 dotyczących wcześniej ubezpieczonych osób.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. IX pkt 5
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia po upływie trzech
miesięcy od daty początku obowiązywania umowy ubezpieczenia lub po upływie trzech miesięcy od
daty uzyskania uprawienia do przystąpienia do ubezpieczenia, będą mogły obowiązywać następujące
okresy karencji:
a) Śmierć ubezpieczonego – 6 miesięcy
b) Osierocenie dziecka – 6 miesięcy
c) Śmierć ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – 6 miesięcy
d) Uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – 6 miesięcy
e) Śmierć małżonka albo partnera życiowego – 6 miesięcy
f) Śmierć rodzica/rodzica małżonka – 6 miesięcy

g) Śmierć dziecka – 6 miesięcy
i) Poważna choroba ubezpieczonego/ małżonka – 6 miesięcy
j) Operacje – 6 miesięcy
k) Niezdolność do pracy z tytułu choroby – 6 miesięcy
l) Urodzenie dziecka / Urodzenie dziecka martwego – 9 miesięcy (w tym okresie Wykonawca wypłaci
10% sumy ubezpieczenia);
m) Pobyt w szpitalu ubezpieczonego – 3 miesiące;
n) Leczenie specjalistyczne – 6 miesięcy (w tym okresie Wykonawca wypłaci 10% sumy
ubezpieczenia).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ w kwestii długości okresu karencji Wykonawca
może kierować się zapisami własnych OWU, o ile nie będą one pozostawać w sprzeczności z
postanowieniami umowy, wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą
Prawo zamówień publicznych
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. XI
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dane, o których mowa mogą być przekazywane w sposób
zanonimizowany, tak aby nie możliwe było ustalenie danych osobowych osób ubezpieczonych.
Podejście takie wynika z konieczności zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej i wszelkich regulacji
dotyczących ochrony danych osobowych.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że dane o których mowa w SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia ust.
XI pkt 3 powinny być zanonimizowane.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XXI Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone
do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy) par. 5 ust. 1.
Ze względu na bardzo szeroką definicję informacji poufnych Wykonawca prosi o doprecyzowanie
jakiego rodzaju dane Zamawiający uważa za poufne.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że przykładem takich danych mogą być np. informacje o pracownikach i
członkach ich rodzin.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XXI Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone
do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy) par. 5 ust. 7.
Z uwagi na obowiązujące w przepisach prawa okresy przedawnień i zasad retencji danych
osobowych, Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie wskazanego punktu.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 7 w § 5 SIWZ – Rozdział XXI Istotne dla
zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość
kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Pytanie
(SIWZ – Rozdział XXI Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone
do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.) par. 8 ust. 4.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie wskazanego punktu.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 4 w § 8 SIWZ – Rozdział XXI Istotne dla
zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość
kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i jednocześnie wykreśla z
ust. 5 sformułowanie „jak również ich potrącenie przez Zamawiającego”.
Pytanie
Wykonawca prosi o potwierdzenie wskaźnika szkodowości w ramach dotychczas obowiązującej
umowy ubezpieczenia grupowego na życie u Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada informacji o wysokości wskaźnika szkodowości w dotychczasowej umowie
ubezpieczenia grupowego na życie.
Pytanie
(SIWZ – Rozdział XX Przedmiot zamówienia) ust. IX pkt 4
Wykonawca prosi o potwierdzenie, jakich przypadków dotyczy zaliczenie stażu do okresów karencji w
odniesieniu do osób, które przystąpią do ubezpieczenia po 3 miesiącach od daty początku
obowiązywania umowy ubezpieczenia lub daty uzyskania uprawnienia do przystąpienia, ale były
dotychczas objęte dowolną umową grupową.
Odpowiedź
Przykładem zaliczenia takiego stażu może być sytuacja, gdy pracownik Zamawiającego jest
ubezpieczony w grupowym programie ubezpieczenia na życie u pracodawcy Małżonka. Małżonek
pracownika odchodzi z pracy, tracąc możliwość uczestnictwa w ubezpieczeniu a pracownik wraz z
małżonkiem przystępują do programu ubezpieczenia oferowanego u Zamawiającego.
Pytanie
Czy Zamawiający zgodzi się na poniższy zapis, aby Zamawiający mógł skorzystać z prawa opcji?
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia usług ubezpieczeniowych z
możliwością przedłużenia na 2 kolejne 12-miesięczne okresy ubezpieczenia. Wykonawca w terminie
co najmniej 3 miesięcy przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia może pisemnie
oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie
wyższy niż 80%. Brak przekazania takiego oświadczenia Zamawiającemu oznacza przedłużenie
zamówienia na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozdział V pkt. 22. Wymagany Zakres Ubezpieczenia.
Czy Zamawiający zgodzi się na następującą definicję:
Urodzenie żywego dziecka – urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, będącemu biologicznym
rodzicem, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia; za urodzenie się żywego dziecka uznaje się
urodzenie, w którym dziecko pozostawało przy życiu co najmniej 24 godziny od chwili narodzin, albo

przysposobienie dziecka przez Ubezpieczonego potwierdzone aktem urodzenia, w którym
przysposabiający wymieniony jest jak rodzic dziecka lub prawomocnym orzeczeniem sądu
opiekuńczego stwierdzającym przysposobienie.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ Wykonawca może posługiwać się
własną, doprecyzowującą definicją, o ile nie będzie ona pozostawać w sprzeczności z
postanowieniami umowy, wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą
Prawo zamówień publicznych
Pytanie
Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozdział V pkt. 23. Wymagany Zakres Ubezpieczenia.
Czy Zamawiający zgodzi się na następującą definicję:
Urodzenie martwego dziecka – urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu, będącemu biologicznym
rodzicem, po upływie 22 tygodnia trwania ciąży, potwierdzone urzędowym aktem urodzenia z
odpowiednią adnotacją o martwym urodzeniu; za urodzenie martwego dziecka uznaje się urodzenie,
w którym dziecko pozostawało przy życiu nie dłużej niż 24 godziny od chwili urodzenia, zmarło w
trakcie porodu lub urodziło się martwe.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ Wykonawca może posługiwać się
własną, doprecyzowującą definicją, o ile nie będzie ona pozostawać w sprzeczności z
postanowieniami umowy, wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą
Prawo zamówień publicznych
Pytanie
Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozdział V pkt. 2 i 3. Wymagany Zakres Ubezpieczenia. Prosimy o
doprecyzowanie definicji o informację, czy Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, musi nastąpić w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wymagać aby śmierć ubezpieczonego nastąpiła w
okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
Pytanie
Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozdział III pkt. 6 Przystępowanie do Ubezpieczenia. Czy
Zamawiający zgodzi się na zastosowanie ankiet medycznych w stosunku do pracowników nie
objętych dotychczasową ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowych ubezpieczeń na życie
zawartych przez Zamawiającego (brak ciągłości ubezpieczenia)?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża na stosowanie ankiet medycznych.
Pytanie 22
Szczegółowe Warunki Zamówienia, Załącznik do przedmiotu zamówienia – Pakiet Dziecko.
Czy Zamawiający zgodzi się aby ryzyko – „Leczenie szpitalne Dziecka wskutek choroby” – było
ryzykiem fakultatywnym?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt V.4 - Wykonawca prosi o zgodę na stosowanie własnej,
doprecyzowującej definicji:
„wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu
bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze
znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również
tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony
brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach
kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu
wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który
zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili
opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek
powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny
zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek
powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a
statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i
nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w
miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.”
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ Wykonawca może posługiwać się
własną, doprecyzowującą definicją, o ile nie będzie ona pozostawać w sprzeczności z
postanowieniami umowy, wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą
Prawo zamówień publicznych.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt V.9 - Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby za związki przyczynowoskutkowe uznać również wskazane w aktualnych 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 potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ Wykonawca może stosować OWU,
o ile nie będą one pozostawać w sprzeczności z postanowieniami umowy, wymaganiami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt V.9 – Niezależnie od poprzedniego pytania Prośba do Zamawiającego o
zgodę na stosowanie następujących dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności, zgodnie z którymi
Wykonawca nie odpowiadałby w przypadku:

1) chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass, jeżeli przed początkiem
odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano zawał serca lub chorobę
naczyń wieńcowych. W przypadku choroby naczyń wieńcowych odpowiedzialność Wykonawcy nie
obejmuje również jej leczenia;
2) choroby

aorty

brzusznej,

jeżeli

przed

początkiem

odpowiedzialności

w

stosunku

do

ubezpieczonego zdiagnozowano tętniaka aorty brzusznej lub rozwarstwienie aorty brzusznej;
3) choroby

aorty

piersiowej,

jeżeli

przed

początkiem

odpowiedzialności

w

stosunku

do

ubezpieczonego zdiagnozowano tętniaka aorty piersiowej lub rozwarstwienie aorty piersiowej;
4) niewydolności nerek, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
zdiagnozowano kłębkowe zapalenie nerek lub wielotorbielowatość nerek;
5) udaru, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano
udar, przemijające niedokrwienie mózgu tzw. TIA, miażdżycę naczyń mózgowych;
6) utraty kończyny wskutek choroby, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do
ubezpieczonego zdiagnozowano miażdżycę zarostową tętnic dolnych lub cukrzycę;
7) zawału serca, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
zdiagnozowano zawał serca lub chorobę naczyń wieńcowych. W przypadku choroby naczyń
wieńcowych odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również jej leczenia.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ Wykonawca może stosować OWU,
o ile nie będą one pozostawać w sprzeczności z postanowieniami umowy, wymaganiami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt V.16 - Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby zwolnienie lekarskie
zostało wydane przez oddział szpitala (lub przynajmniej – szpital) w którym przed rekonwalescencją
przebywał ubezpieczony?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt V.10 - Czy Zamawiający potwierdzi, iż z braku do precyzujących zapisów
OPZ (nie dotyczy listy oczekiwanych jednostek chorobowych), w przypadku ryzyka poważnego
zachorowania małżonka obowiązywać będą ogólne warunki Wykonawcy – również tam, gdzie dla
analogicznych zapisów w przypadku ryzyka poważnego zachorowania ubezpieczonego istnieją
doprecyzowania OPZ?
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje, że w przypadku ryzyka poważnego zachorowania małżonka obowiązywać
będą zasady i zapisy analogiczne jak dla poważnego zachorowania ubezpieczonego.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt VI.16 – Prośba o potwierdzenie, że w przypadku pakietu dziecięcego
Wykonawca będzie mógł, z racji braku odpowiednich zapisów OPZ / SIWZ, wskazać własne
szczegółowe parametry ryzyk (np. minimalną długość pobytu w szpitalu dziecka itp.). Jeśli teza ta jest
błędna, prośba o wskazanie właściwej.
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w przypadku pakietu Dziecko Wykonawca będzie mógł wskazać własne
szczegółowe parametry ryzyk.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt VIII.3 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że zdarzenia, o
których mowa we wskazanym punkcie, a dotyczące osób objętych odpowiedzialnością w ramach
ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia, również powinny
zajść w okresie trwania tej umowy.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt IX.2.b – Prośba do Zamawiającego o wykreślenie wskazanej litery
podpunktu. Wykonawca pragnie wskazać iż nie ma przeszkód, aby osoby przebywające na
wymienionych urlopach przystąpiły do umowy ubezpieczenia w okresie trzech miesięcy, o ile tylko
składka za nie będzie wpływała razem ze składkami za innych pracowników. Z kolei osoby
przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich niosą ze sobą ryzyko przystąpienia z wiedzą
o ryzyku pewnej wypłaty świadczenia – wprowadzenie dla nich karencji po upływie 3 miesięcy
zabezpieczy interesy całej grupy przed wzmożoną wypłatą problematycznych („pewnych i
przewidzianych”) świadczeń, co wykonawcy musieliby uwzględnić przy wyliczeniu składki.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Z osobami na dłuższych urlopach bywa utrudniony kontakt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że aktualnie żaden pracownik nie przebywa na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt IX.4 i 5 – w opinii Wykonawcy dwa wskazane podpunkty mogą budzić
wątpliwości interpretacyjne, w związku z czym prosi on, aby dla jasności przyjąć za bezwzględnie
obowiązujący zapis punktu IX.5.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
SIWZ, dział XX (OPZ), punkt X.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 (lub, w razie wykorzystania prawa opcji – ostatni
dzień kalendarzowy 48-go miesiąca)?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
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 Wykonawca
przekaże Zamawiającemu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego /
Reprezentanta / Pełnomocnika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie oświadczenia? Wzór
oświadczenia przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
SIWZ Rozdział XX pkt. XI.3
Z uwagi na zapisy Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej:
„1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których
zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania tajemnicy
dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia”
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego podania w
raporcie o przebiegu ubezpieczenia numeru roszczenia oraz opisu podstawy odmowy. Wykonawca
informuje, że podawania danych o odmowach narusza dane wrażliwe – podstawa odmowy zawiera
informacje o powodzie odmowy (może np. dotyczyć powodów hospitalizacji).
Odpowiedź
Ponieważ zdarzają się błędne decyzje o odmowie wypłaty świadczenia intencją Zamawiającego jest
otrzymanie informacji dotyczących ogólnego opisu podstawy odmowy w celu sprawdzenia jej
zgodności z umową. Nie chodzi o wskazanie konkretnej choroby, która była przyczyną pobytu w
szpitalu, ale np. o podanie informacji, że pobyt w szpitalu w związku z chorobą trwał 1 dzień. Albo, że
wyłączną przyczyną pobytu w szpitalu była diagnostyka. Wykonawca może pominąć numer
roszczenia, jeśli jego zdaniem jest to dana objęta tajemnicą ubezpieczeniową, ale powinien w inny
sposób umożliwić sobie identyfikację danego roszczenia, gdyby zaszła potrzeba weryfikacji tego
roszczenia.
Pytanie
SIWZ Rozdział XXI, § 2 pkt 2
W nawiązaniu do powyższego zapisu, czy Zamawiający zgodzi się, aby obsługa ubezpieczenia była
realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić
bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas ewidencja danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i
występujących z ubezpieczenia odbywałaby się w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem
dane te wysyłane byłyby do Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały deklaracji przystąpienia
przekazywane byłyby Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę, aby obsługa ubezpieczenia była realizowana elektronicznie przy
wykorzystaniu systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu.
Pytanie
SIWZ Rozdział XXI, § 9 pkt 9
Czy Zamawiający potwierdza, że zapis ma zastosowanie w kwestiach dokumentacji dotyczącej zmian
zapisów dokumentu umowy a nie dotyczy bieżącej korespondencji pomiędzy stronami wynikającymi z
bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
SIWZ Rozdział XXI, pkt I.1

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że oferta przetargowa będzie skierowana do pracowników
aktualnie istniejącej grupy kapitałowej PAP, w której skład wchodzi Mińska 65 Sp. z o.o. zatrudniająca
5 osób.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.
Pytanie
SIWZ Rozdział XXI, pkt I.1
Wykonawca prosi o podanie jakie spółki wchodzą w skład grupy kapitałowej PAP i dla jakich spółek
przeznaczona jest oferta przetargowa.
Odpowiedź
W skład grupy kapitałowej PAP wchodzą obecnie Polska Agencja Prasowa S.A. i Mińska 65 Sp. z o.o.
Oferta przetargowa przeznaczona jest dla obu spółek. Zamawiający zastrzega, że skład grupy
kapitałowej PAP, dla której przeznaczona jest oferta, może się w przyszłości zmienić.
Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wszyscy wcześniej nieubezpieczeni u Zamawiającego członkowie
rodzin pracowników, wypełniali oświadczenia o stanie zdrowia zawarte w deklaracji zgody o treści:
a) „Czy w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem podpisania niniejszej Deklaracji zgody przebywał/a
Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przez okres dłuższy niż 3 tygodnie
jednorazowo (w przypadku kobiet nie dotyczy ciąży lub porodu)?
b) Czy kiedykolwiek zasięgał/a Pan/Pani porady lekarskiej lub rozpoznano u Pana/Pani
którąkolwiek z chorób: nowotwór lub guz innego rodzaju, białaczkę, cukrzycę, chorobę
wrzodową żołądka, przewlekłe zapalenie trzustki, stwardnienie rozsiane, nadciśnienie
tętnicze, chorobę wieńcową z zawałem serca lub bez zawału serca, udar mózgu, choroby
nerek, padaczkę, chorobę psychiczną, zaburzenia zachowania, choroby płuc, nosicielstwo
wirusa HIV, zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), chorobę alkoholową, choroby
wątroby lub przebył/a Pan/Pani leczenie kardiochirurgiczne?
c) Czy kiedykolwiek ubiegał/a się Pan/Pani lub orzeczono u Pana/Pani niezdolność do pracy lub
stopień niepełnosprawności?”
Pracownicze

ubezpieczenie

grupowe

jest

przede

wszystkim

skierowane

do

pracowników

Zamawiającego. Członkowie rodzin są grupą nieopisaną, w dużej mierze nie znaną nawet
Zamawiającemu. Możliwość weryfikacji osób wcześniej nieubezpieczonych pozwoli uniknąć wzrostu
poziomu szkodowości a co za tym idzie istotnego pogorszenia warunków dla ubezpieczonych, w
szczególności pracowników, w przyszłym postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wszystkie osoby wcześniej nieubezpieczone u Zamawiającego
(także pracownicy) a przystępujące po 3 miesiącach od daty nabycia uprawnień do przystąpienia,
wypełniały oświadczenia o stanie zdrowia?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie karencji zgodnie z OWU Wykonawcy dla dotychczas
nieubezpieczonych członków rodzin pracowników, przystępujących do umowy w każdym czasie?
Pracownicze

ubezpieczenie

grupowe

jest

przede

wszystkim

skierowane

do

pracowników

Zamawiającego. Członkowie rodzin są grupą nieopisaną, w dużej mierze nie znaną nawet
Zamawiającemu. Wnioskowana

zmiana

zapisów

SIWZ, pozwoli uniknąć

wzrostu poziomu

szkodowości a co za tym idzie istotnego pogorszenia warunków dla ubezpieczonych, w szczególności
pracowników, w przyszłym postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie karencji wobec współmałżonków i pełnoletnich dzieci
pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty uzyskania uprawnienia.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by dotychczas nieubezpieczeni u Zamawiającego partnerzy
pracowników, którzy przystępują do umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem tego postępowania
byli objęci karencjami zgodnie z OWU Wykonawcy?
Zastosowanie karencji dla nieubezpieczonych partnerów pozwoli zachować taki poziom szkodowości
umowy, który w przyszłości nie spowoduje konieczności podniesienia składek dla pracowników, do
których przede wszystkim kierowana jest oferta grupowego ubezpieczenia na życie.
Ze względów proceduralnych, brak karencji dla partnerów życiowych może spowodować niemożność
złożenia oferty przez Wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie karencji dla dotychczas nieubezpieczonych u
Zamawiającego partnerów życiowych pracowników, bez względu na moment ich przystąpienia.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by członkowie rodzin pracowników, mogli pozostać w ubezpieczeniu
maksymalnie do ukończenia 70 roku życia?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego nie
obejmowało ryzyka śmierci rodzica lub teścia? Rozszerzenie definicji współmałżonka o partnera
życiowego w kontekście ryzyka śmierci rodzica lub teścia znacznie wpływa na rentowność kontraktu a
co za tym idzie na wysokość składki dla wszystkich osób ubezpieczonych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by Wykonawca wymagał do wypłaty świadczenia z tytułu operacji
chirurgicznych minimum 24 godzinnego okresu pobytu w szpitalu w związku z przebytą operacją?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów OPZ, Cz. VIII ust. 2 na następujący:

”W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za
skutki stanów chorobowych oraz nieszczęśliwych wypadków, które zostały stwierdzone lub zaszły
przed

początkiem

odpowiedzialności

Wykonawcy,

wobec

wszystkich

ubezpieczonych,

niezależnie od tego czy byli wcześniej ubezpieczeni czy też nie„
Rozszerzenie powyższego zapisu o inne ryzyka, przy tak niewielkiej partycypacji, jest bardzo
niekorzystne dla Wykonawców, co w konsekwencji powoduje konieczność zastosowania wysokich
narzutów na składkę, które mogą spowodować przekroczenie jej maksymalnego poziomu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

