Warszawa, 18 grudnia 2019 r.
DAZ.262.5.2019
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (NR 52/19/PN) Przedmiotem zamówienia
jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ oraz członków ich rodzin.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), uprzejmie informuję, iż w dniu 16 grudnia 2019 r. do Zamawiającego
wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
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. Wzór
oświadczenia przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wypełnianie oświadczenia.

Pytanie 2:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 10.2 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana wysokość kosztów
(łącznie 15%) obsługi oraz kurtażu umowy ubezpieczenia stanowi wartość brutto.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu nie występuje rozróżnienie kwot netto i brutto.

Pytanie 3:
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 10.01.2020 r. z uwagi na
okres świąteczny, a co za tym idzie okres urlopowy przez co faktyczny czas na przygotowanie oferty
ulega skróceniu ze względu na dodatkowe dni wolne.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 10 stycznia 2020 r.
Jednocześnie ulega zmianie termin wykonania zamówienia - od 01 marca 2020 roku do dnia
28 lutego 2023 roku.

Pytanie 4:
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy broker posiada aktualne
pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że broker posiada aktualne pełnomocnictwo do reprezentacji Zmawiającego.

Pytanie 5:
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w postępowaniu bierze udział dwóch Zamawiających
i polisy będą wystawiane na każdego Zamawiającego osobno (i wszystkie warianty wskazane w SIWZ)
tj. NCBR oraz NCBR+ sp. z o.o.,?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jest jest jeden Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który działa na rzecz
Narodowego centrum Badań i Rozwoju oraz NCBR+, natomiast będą wystawione dwie polisy na oba
podmioty.

Pytanie 6:
Wykonawca wnioskuje o udostępnienie danych dotyczących poziomu szkodowości za okres ostatnich
12 miesięcy umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada takich danych.

Pytanie 7:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt/ 10.3 – 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 podawanie danych o odmowach narusza dane
wrażliwe – podstawa odmowy zawiera informacje o powodzie odmowy (może np. dotyczyć powodów
hospitalizacji).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przesyłanych danych należy uwzględnić przynajmniej rodzaj oraz kwotę
wypłaconego roszczenia.

Pytanie 8:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 3 PKT. 7, ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PKT. 5 PPKT 5.2 Czy
Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu na następujący„(..)W przypadku dnia wolnego od pracy,
realizacja nastąpi pierwszego dnia pracującego przypadającego po dniu wolnym od pracy na wskazany
w polisie numer rachunku Wykonawcy, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca".
Zapis ten zapewni prawidłową obsługę ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu.

Pytanie 9:
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PKT. 5 PPKT 5.3 Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie zapisu na
następujący: ,,Wykonawca wyraża zgodę, aby pierwsza łączna składka została opłacona do końca
miesiąca za który jest należna.’’ Wykonawca wyjaśnia, że odpowiedzialność w stosunku do
ubezpieczonego rozpoczyna się po opłaceniu pierwszej składki w terminie za ubezpieczenie grupowe
oraz podpisaniu przez ubezpieczonego deklaracji przystąpienia i przekazaniu jej do Wykonawcy przez
Zamawiającego. Wpłata pierwszej składki w terminie jest niezbędna do nadania prawidłowego początku
odpowiedzialności.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu.

Pytanie 10:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 3 PKT. 8, ZAŁACZNIK NR 1 PKT 5.PPKT. 5.4 Czy Zamawiający zgodzi
się na modyfikację zapisu na następujący: Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego pod warunkiem, że składki wpłyną na konto Wykonawcy do końca miesiąca
za który są należne.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu.
Pytanie 11:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 4 pkt 4 W związku tym, iż podpisanie umowy 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:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie§ 4 ust. 3 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i
doręczenia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia
(Polisy) na okres wykonywania Umowy nie później niż w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od
zawarcia Umowy.

Pytanie 12:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 8 i § 9 Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisów? Kwestie
ochrony danych osobowych regulują przepisy RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
które wskazują jaką odpowiedzialność ponosi administrator danych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów § 8 i § 9 Umowy.

Pytanie 13:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 10
Pkt 1 - Wykonawca udzielając ochrony ubezpieczeniowej działa również we własnym szeroko pojętym
interesie, w związku z czym ma prawo odmówić przystąpienia do ubezpieczenia. W przypadku odmowy
objęcia ochroną ubezpieczeniową Zamawiający jest pisemnie informowany, składka jest niezwłocznie
zwracana ubezpieczającemu.
Pkt 2 - Wykonawca prosi Zamawiającego o precyzyjne wyjaśnienie treści: „(...) niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę (…)”.Zapis ten jest szeroki. Zapis jest niebezpieczny, może
rodzić nadużycia ze strony osób ubezpieczonych poprzez możliwość szerokiej interpretacji oceny zapisu
„nienależyte wykonanie umowy” (np. wysokość świadczenia np. z tytułu NW) Klient, zgodnie z ustawą
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym a dnia
05.08.2015 r, ma prawo do złożenia reklamacji do Wykonawcy. Pkt. 6 - Zamawiający zastrzega sobie
możliwość nałożenia kary, przy czym nie wyraża zgody na zawieszenie polisy. Jeśli rozwiążemy umowę
z tytułu zaprzestania opłaty składek wówczas grozi nam zasądzenie kary?

Pkt. 8 - Zamawiający zaznacza, że potrącone składki z wynagrodzenia swoich pracowników może
potrącić sobie na poczet naliczonej ewentualnej kary, co za tym idzie nie zostaną one przekazane na
polisę. Bez opłaconych w terminie składek odpowiedzialność będzie zawieszona i m.in. dla
ubezpieczonych zostaną wstrzymane wypłaty świadczeń a nowo przesłane deklaracje ubezpieczonych
będą odrzucane z powodu zaległości, Wnioskujemy o wykreślenie zapisów w/w/ pkt. Jednocześnie
Wykonawca wnioskujemy o wykreślenie w całości zapisów paragrafu 10 umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w całości zapisów § 10 Umowy.
Pkt 1 - Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o bezzasadną odmowę objęcia ochroną ubezpieczeniową,
niezgodną z umową, ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Pkt 2 - Zamawiający potwierdza, że w zakresie w jakim przepisy prawa ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Dz.U.2019.2279) obowiązują Ubezpieczonego do wyczerpania drogi reklamacyjnej za Zamawiający
naliczy karę umowną po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej zgodnie z przepisami prawa. W pozostałym
zakresie wyczerpanie postępowania reklamacyjnego w myśl przywołanego rozporządzenia nie
warunkuje naliczenia kar umownych.
Zamawiający wskazuje, że w pkt. 2 nie występuje pojęcie „niewykonania przez Wykonawcę”.
Zamawiający wyjaśnia, że „nienależyte” lub „niewykonanie” wykonanie Umowy przez Wykonawcę
jest oceniane przez Zamawiającego zgodnie z kodeksem cywilnym, zgodnie z § 13 ust. 4 Umowy.
Niewykonanie Umowy ma miejsce wówczas, gdy świadczenie zawarte w Umowie w ogóle nie zostanie
spełnione. Jeżeli natomiast Wykonawca podjął się czynności określonych w Umowie i je wykonał, ale
w sposób niezgodny z Umową - interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób, w jaki
wymagany był treścią Umowy - wówczas Umowę uznaje się za nienależycie wykonaną. Jeżeli ze
szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny
jest za niezachowanie należytej staranności. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy
odpowiedzialność spoczywa więc co do zasady na dłużniku. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec
w Umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. Przewidziana w tym przepisie kara
umowna jest swego rodzaju odszkodowaniem służącym naprawieniu szkody wyrządzonej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. W razie niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na
ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zgodnie bowiem
z domniemaniem zawartym w art. 471 k.c. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana
następuje na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W konsekwencji w razie
kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, kara należy się, gdy
dojdzie do zwłoki dłużnika. Za nienależyte wykonanie Umowy uznać należy w szczególności
niewykonanie Umowy w terminach wynikających z Umowy, SIWZ i Oferty, nieobjęcie ubezpieczeniem
wszystkich Ubezpieczonych pomimo braku podstaw do odmowy ubezpieczenia, wykonanie Przedmiotu
Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym SIWZ i Oferty. Nie ma możliwości podania
zamkniętego katalogi wadliwego wykonania Umowy.

Pkt. 8 - Zgodnie z § 10 ust. 8 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych. Jest to
uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek.

Pytanie 14:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 12 Pkt 4.1. Wykonawca prosi Zamawiającego o precyzyjne wyjaśnienie
treści: „(...) w sposób wadliwy(…)”.Zapis ten jest szeroki.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja postanowień § 12 Umowy wskazuje, że zawarty w nim katalog
przesłanek umownego zastrzeżenia odstąpienia od Umowy jest wykazem o charakterze zamkniętym.
Celem tego zapisu jest wprowadzenie możliwości odstąpienia Zamawiającego od Umowy w przypadku,
gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
lub będzie wykonywał Umowę w sposób nienależyty.
Jeżeli Wykonawca podjął się czynności określonych w Umowie i je wykonał, ale w sposób niezgodny
z Umową - interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób, w jaki wymagany był treścią
Umowy - wówczas Umowę uznaje się za nienależycie wykonaną.
Wykonanie Umowy w sposób wadliwy oznacza wykonanie umowy w sposób nienależyty przy
zachowaniu należytej staranności Wykonawcy. Zamawiający wówczas może odstąpić od Umowy lub
jej części w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub narusza
jej postanowienia. Przykładowo, jeżeli wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę po terminie nie ma
dla Zamawiającego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania lub cel umowy wiadomy
Wykonawcy będącemu w zwłoce co do całości lub części świadczenia (art. 492 k.c.). Za nienależyte
wykonanie Umowy uznać należy w szczególności niewykonanie Umowy w terminach wynikających
z Umowy, SIWZ i Oferty, nieobjęcie ubezpieczeniem wszystkich Ubezpieczonych pomimo braku
podstaw do odmowy ubezpieczenia, wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień
Umowy, w tym SIWZ i Oferty. Nie ma możliwości podania zamkniętego katalogi wadliwego
wykonania Umowy.

Pytanie 15:
ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ PKT 5.PPKT. 5.5 Czy Zamawiający zgodzi się aby zapis nie odnosił się
do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania początku odpowiedzialności?
oraz czy Zamawiający zgodzi się rozszerzyć zapis na następujący: Nieopłacenie składki w oznaczonym
nie powoduje wygaśnięcia umowy, ani zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej oraz nie skutkuje
rozwiązaniem umowy z upływem terminu płatności, pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie
grupowe zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest należna. W przypadku braku składki do
końca miesiąca, odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona, a Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o fakcie braku zapłaty składki i wyznaczy dodatkowy termin zapłaty, który nie może być
krótszy niż 14 dni. Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel
wypłaca świadczenia za okres zawieszenia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 16:
SOPZ 6.4. - Wykonawca prosi o precyzyjne wykazanie „podmiotów trzecich”, gdyż obecny zapis jest
zbyt ogólnikowy i nie pozwala Wykonawcy na dokładne oszacowanie potencjalnej grupy osób
uprawnionych do objęcia ubezpieczeniem, a co za tym idzie – precyzyjne oszacowanie ryzyka.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przez „podmioty trzecie” rozumie między innymi – pracowników agencji
pracy tymczasowej.

Pytanie 17:
SOPZ 3.1. oraz 6.4. - Wykonawca prosi o wykazanie rodzajów umów, na podstawie których powstał
stosunek zatrudnienia oraz usunięcie sformułowania „a także osoba pozostająca z Zamawiającym
w stosunku cywilnoprawnym”, ponieważ „stosunek cywilnoprawny” jest pojęciem daleko szerszym od
„stosunku zatrudnienia”. Doprecyzowanie, o które prosimy, pozwoli nam zdefiniować uprawnionych
do objęcia ubezpieczeniem i precyzyjnie oszacować ryzyko.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że chodzi o umowy z kodeksu pracy oraz nie usunie zapisu dotyczącego
„stosunku cywilnoprawnego”.

Pytanie 18:
SOPZ 4.7. - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej w SOPZ, pkt 4.7.:
„Wykonawca w czasie trwania umowy przyjmie do ubezpieczenia bez ograniczeń ochrony oraz bez
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, także osoby przebywające w szpitalach, na zwolnieniach lekarskich,
urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, uznane za czasowo niezdolne do pracy.”
Warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym
ubezpieczeniem, rozumiana także, jako ciągłość w opłacaniu składek?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że został zmodyfikowany zapis w SOPZ.

Pytanie 19:
SOPZ 3.1. i 3.3. - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że współmałżonkowie, partnerzy i pełnoletnie
dzieci pracownika mogą przystępować pod warunkiem nieukończenia 69 lat (zgodnie z OWU
wykonawcy), a pracownicy bez ograniczeń wiekowych. W razie odpowiedzi odmownej, prośba
o podanie wieku (w latach) najstarszego współmałżonka i partnera.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający informuję, że na dzień
dzisiejszy najstarszy współmałżonek/partner ma lat 71 (w liczbie dwóch osób).

Pytanie 20:
SOPZ 8.4. - Wykonawca prosi o usunięcie tego punktu, ponieważ zgodnie z pozostałymi punktami SOPZ
pracownicy, współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci, partnerzy mogą przystępować bez karencji przez
3 miesiące od zawarcia umowy, nabycia uprawnień, a okresy karencji w pozostałym czasie są zgodne
z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 21:
SOPZ 7.3. i 7.4. - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że te przyczyny zdarzeń ubezpieczeniowych, które
miały miejsce przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, jednocześnie miały miejsce w okresie
odpowiedzialności z tytułu poprzedniej umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zapis oznacza ciągłość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności poprzedniej
umowy.

Pytanie 22:
SOPZ 2.2.5. – Wykonawca prosi o zaakceptowanie następującej definicji nowotworu o granicznej
złośliwości: nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, tzw. in situ (dalej: nowotworu in situ) oraz
ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) w pierwszym stadium, czerniak złośliwy skóry opisany wg skali
TNM jako T1aN0M0, brodawkowaty rak tarczycy opisany wg skali TNM jako T1aN0M0, nowotwór
złośliwy gruczołu krokowego (prostaty, stercza) opisany wg skali TNM jako T1aN0M0 lub T1bN0M0,
oraz nowotwór złośliwy szyjki macicy opisany wg skali CIN jako CIN1, CIN2 lub CIN3. W razie
odpowiedzi odmownej proszę o podanie innej definicji akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przyjmie definicje Wykonawcy zgodnie z przedstawionym OWU wraz
z polisą.

Pytanie 23:
SIWZ 15.5. Podkryterium 1 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że liczba jednostek chorobowych
dotyczy poważnych zachorowań ubezpieczonego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dane podkryterium dotyczy poważnych zachorowań Ubezpieczonego.

Pytanie 24:
SIWZ 15.5. Podkryterium 2 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że pisząc „współubezpieczony”
Zamawiający ma na myśli ubezpieczonego (zgodnie z SOPZ 6.3.), którym w przypadku V5 jest
współmałżonek, partner lub pełnoletnie dziecko.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pakiet V5 nie zwiera w swoim zakresie współmałżonka/partnera oraz
dorosłego dziecka.

Pytanie 25:
SIWZ 15.5. Podkryterium 6 – Wykonawca prosi o wskazanie, w których ryzykach miałoby być zniesione
ograniczenie wiekowe w definicji dziecka.

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że ograniczenie wiekowe w definicji dziecka miałoby być zniesione przy
„zgonie dziecka”.

Pytanie 26:
SOPZ 2.1.-2.2. oraz 4.1-4.3. - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że:
1) pracownik może przystąpić do pakietu V0, a oprócz tego - może dodatkowo przystąpić do jednego
z pakietów: V1 lub V2 lub V3, i – niezależnie od tego - dodatkowo do pakietu V5,
2) współmałżonek, partner, pełnoletnie dziecko ubezpieczonego pracownika może przystąpić do pakietu
V4, a oprócz tego dodatkowo do pakietu V5.

Jeśli teza ta jest błędna, prośba o przedstawienie właściwej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że „Każdy ubezpieczony pracownik może dokonać swobodnego wyboru
jednego z czterech pakietów dodatkowych ubezpieczenia (V1, V2, V3, V5), w ramach, którego chce być
ubezpieczony, bądź pozostać tylko przy zakresie podstawowym. Małżonek/partner/dorosłe dziecko
ubezpieczonego może nabyć pakiet dodatkowy ubezpieczenia V4 oraz V5 a składka będzie finansowana
przez ubezpieczonego”. Natomiast „Małżonek/partner lub dorosłe dziecko może przystąpić do pakietu
V5 pod warunkiem, że ubezpieczony pracownik również przystąpił do tego pakietu”.
Pytanie 27:
SOPZ 2 - Tabele świadczeń oraz Formularz oferty, Tabele świadczeń Wykonawca prosi o potwierdzenie,
że świadczenia podane w tabelach stanowią wartości skumulowane, tzn. na przykład „zgon
ubezpieczonego wskutek NW 200 000” oznacza całkowitą kwotę wypłaty w przypadku zgonu wskutek
NW.

Odpowiedź:
Zamawiający informuj, że w tabelach świadczeń wskazane są wysokości świadczeń i stanowią one
wartości skumulowane.

Pytanie 28:
SOPZ 2.2.1 (Tabela), pakiet V1 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, ze powtórzenie
w wierszach 23 i 25 tabeli „poważne zachorowanie dziecka” jest omyłką pisarską (zdublowaniem
zapisu) i należy wiersz 25 wykreślić.

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 29:
SOPZ 2 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku operacji chirurgicznych ubezpieczonego
oraz poważnych zachorowań dziecka wykonawca będzie wypłacał świadczenia zgodnie z OWU
w wysokościach wyrażonych w procentach sum ubezpieczenia, za które to przyjmie kwoty świadczenia
podane w tabelach zawartych w SOPZ 2.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przyjmie definicje Wykonawcy zgodnie z przedstawionym OWU wraz
z polisą.

Pytanie 30:
SOPZ 2.2.4. - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w punktach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 21. pisząc
„współubezpieczony” Zamawiający ma na myśli ubezpieczonego (zgodnie z SOPZ 6.3.), którym w tym
przypadku jest wyłącznie współmałżonek, partner lub pełnoletnie dziecko.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zostały zmienione zapisy z „współubezpieczonego” na „ubezpieczonego”.
Pytanie 31:
SOPZ 2.1.1., punkt 11.i. Assistance medyczny – Prośba do Zamawiającego o wykreślenie tego ryzyka
z zakresu świadczeń obligatoryjnych i umieszczenie go w klauzulach fakultatywnych (dodatkowo
punktowanych). Ze względu na charakter produktów Assistance, oferowanie ich w zakresie świadczeń
obligatoryjnych powoduje podniesienie składki dla całej grupy, a nie tylko dla osób nim
zainteresowanych.

Odpowiedź:
Zamawiający, informuje, że rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie 32:
SOPZ 2.2.5., punkt 4.b. Powtórna i zagraniczna opinia medyczna – Prośba do Zamawiającego
o wykreślenie tego ryzyka z zakresu świadczeń obligatoryjnych i umieszczenie go w klauzulach
fakultatywnych (dodatkowo punktowanych). Ze względu na charakter produktów Assistance,
oferowanie ich w zakresie świadczeń obligatoryjnych powoduje podniesienie składki dla całej grupy,
a nie tylko dla osób nim zainteresowanych.

Odpowiedź:
Zamawiający, informuje, że rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie 33:
SOPZ, 6.1 – Wykonawca prosi o wskazanie, w odniesieniu do jakich ryzyk Zamawiający oczekuje
zastosowania wskazanej definicji; prosi też o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem
„Umowa Dodatkowa”, której zapis może zmienić wskazaną definicję.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania wszystkich ryzyk określonych w poszczególnych
pakietach. Zamawiający usuwa zapis „Umowa Dodatkowa”.

Pytanie 34:
SOPZ 6.6. – Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w definicji zawału serca zastosować doprecyzowanie:
„Zawał serca - martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi
do tej części mięśnia sercowego.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że doprecyzował zapis w SOPZ.

Pytanie 35:
SOPZ 8.5. – Prośba do Zamawiającego o zgodę na stosowanie okresów karencji określonych w OWU
Wykonawcy, przy zachowaniu warunków określonych w SOPZ, w ryzykach: poważne zachorowanie
małżonka lub partnera, poważne zachorowanie dziecka, assistance medyczny, powtórna i zagraniczna
opinia medyczna. W razie odpowiedzi odmownej, prośba o podanie maksymalnych okresów karencji dla
tych ryzyk.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis w SOPZ został zmodyfikowany.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ oraz zamieszcza na stronie
internetowej NCBR dokumenty aktualne na dzień 18 grudnia października 2019 r.
Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin wykonania zamówienia - od 01 marca 2020 roku
do dnia 28 lutego 2023 roku.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 04 grudnia
2019 roku ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 12:00, termin
otwarcia ofert 10.01.2020 r. o godz. 13:00. w Sali nr 108.

Zbigniew Zieliński
Dyrektor Działu
Administracji i Zakupów

