Warszawa, 23 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 18 grudnia 2019 r. do Zamawiającego
wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
Czy używając w pakiecie nr V4 terminu współubezpieczonego zamawiający ma na myśli
ubezpieczonego małżonka, konkubenta lub pełnoletnie dziecko? (2.2.4)

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli małżonka/partnera/dorosłe dziecko, które by miało wykupiony
pakiet V4. Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmian w zapisach SIWZ, które zostały
udostępnione na stronie Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2019 r., gdzie już nie występuje termin
współubezpieczony.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by członkowie rodzin ubezpieczonych pracowników, mogli pozostać
w ubezpieczeniu maksymalnie do ukończenia 70 roku życia? (3,6)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wiekowe dla członków rodzin (współmałżonek/
partner), ponieważ w obecnym ubezpieczeniu objęte są osoby starsze niż 70 rok życia.

Pytanie 3:
Czy pracownik ubezpieczony w pakiecie V0 będzie też mógł wybrać pakiet V4? (4.3).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do pakietu V4 będą mogli przystąpić jedynie członkowie rodzin
ubezpieczonego pracownika (współmałżonek/partner/dorosłe dziecko).

Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuści możliwość zmiany pakietów jedynie w rocznicę polisy? (4.4).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zapisach SIWZ, które zostały udostępnione na stronie
zamawiającego w dniu 18 grudnia 2019 r., który obecnie brzmi „Ubezpieczony może dokonać zmiany
wybranego zakresu ubezpieczenia w tylko w rocznicę zawarcia umowy ubezpieczenia z zachowaniem
karencji na różnicę świadczeń oraz sum ubezpieczenia na poszczególne świadczenia (o ile w docelowym
zakresie sumy są wyższe).”

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wcześniej nieubezpieczeni u Zamawiającego członkowie rodzin
pracowników przystępujący do umowy ubezpieczenia w każdym czasie, wypełniali oświadczenia o stanie
zdrowia zawarte w deklaracji zgody? (4.6).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zapisach SIWZ, które zostały udostępnione na stronie
Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2019 r., który obecnie brzmi „Wykonawca nie będzie wymagał
wypełniania przez osoby przystępujące do ubezpieczenia żadnych oświadczeń/ankiet medycznych, ani
w inny sposób nie będzie zadawać pytań odnośnie stanu ich zdrowia przy przystąpieniu do ubezpieczenia
w czasie trwania umowy z wyjątkiem pakietu V5 oraz członków rodzin dotychczas nie korzystających
z obecnego ubezpieczenia grupowego wykupionego u Zmawiającego.”

Pytanie 6:
Czy zamawiający wyrazi zgodę by przystępujące do ubezpieczenia osoby przebywające w szpitalach, na
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, uznane za czasowo
niezdolne do pracy nie posiadające ciągłości ubezpieczeniowej wypełniały ankiety medyczne? (4.7).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zapisach SIWZ, które zostały udostępnione na stronie
Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2019 r., który obecnie brzmi „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 wszystkich ubezpieczonych
korzystających z obecnego ubezpieczenia grupowego wykupionego u Zmawiającego.”

Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego nie
obejmowało ryzyka śmierci rodzica lub teścia? (6.5).

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

Pytanie 8:
Czy zamawiający zaakceptuje zniesienie zasady pre-existngu opisane w punktach 7.2 7.3 i 7.4
Załącznika nr 1 do SIWZ tylko w stosunku do osób i ryzyk objętych wcześniejszą ochroną
ubezpieczeniową?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że akceptuje zniesienie pre-existingu w punkcie 7.2 SOPZ, zgodnie z zmianami
w zapisach SIWZ, które zostały udostępnione na stronie Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2019 r.,
tylko w stosunku do ubezpieczonych korzystających z obecnego ubezpieczenia grupowego
funkcjonującego u Zamawiającego. Zamawiający ponadto informuje, że nie wyraża zgodny na
zniesienie pre-existngu w pkt 7.3 i 7.4 SOPZ.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
z 4 grudnia 2019 roku nie 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.
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