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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

 
Sprawa: wyjaśnienia treści SIWZ - postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na 

zdanie pn. „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz 
pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Urzędu Gminy Oleśnica oraz jednostek 
organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Oleśnica”   
 

Znak:  ZP.271.1.3.2017 
  
 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści 
SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta 
będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się z 
ostatnim dniem 36 miesiąca udzielania ochrony ubezpieczeniowej, np. 31.07.2020r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta będzie umowa 
grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się z ostatnim dniem 36 
miesiąca udzielania ochrony ubezpieczeniowej, np. 31.07.2020 r. 
 
Pytanie 2 
W związku z ogólnymi zapisami punktu 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącymi przyjęcia do 
ubezpieczenia osób: 
„Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia wszystkie osoby (w tym m.in. osoby 
przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych), o ile 
osoby te były ubezpieczone u pracodawcy w dotychczas funkcjonującej umowie ubezpieczenia 
grupowego na życie. (…)” 
Wykonawca prosi o podanie zamkniętego katalogu sytuacji wskazanych w nawiasie w celu 
precyzyjnego sporządzenia oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przesłanką do przyjęcia do ubezpieczenia jest fakt ubezpieczenia danej 
osoby w ramach umowy grupowej na życie funkcjonującej aktualnie u danego Ubezpieczającego, a 
nie np. przyczyna braku świadczenia pracy przez daną osobę.  Zamawiający nie może dopuścić do 
sytuacji w której zawarcie nowej umowy spowodowałoby brak możliwości przystąpienia do 
ubezpieczenia choćby jednej z aktualnie ubezpieczonych osób.  Reasumując do ubezpieczenia 
będą mogły przystąpić wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone niezależnie od tego czy świadczą 
pracę, czy nie. 
 



Pytanie 3 
W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4.1.2. jest zapis: 
„(…) samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku 
odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez 
pracodawcę na rzecz danego ubezpieczonego).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem 
zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie 
ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem. 
 
Pytanie 4 
W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.15.4. jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty 
świadczenia z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna niezdolności do pracy lub 
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji miała miejsce przed początkiem 
odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania 
przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych).”  Wykonawca prosi o potwierdzenie, że 
zapis stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapis pkt. 4.15.4. Załącznika Nr 1 do SIWZ dotyczy aktualnie 
ubezpieczonych i stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem? 
 
Pytanie 5 
W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.16.3. jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty 
świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście 
zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem 
odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania 
przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w tym zakresie).”  Wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności 
pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapis pkt. 4.16.3. Załącznika Nr 1 do SIWZ dotyczy aktualnie 
ubezpieczonych i stosuje się do osób, które mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy 
dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem? 
 
Wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich oferentów – uczestników postepowania.  
 
UEWAGA: W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie ulega termin składnia ofert  na dzień 
31 maja 2017 r godz. 09:00 i otwarcia ofert na dzień 31 maja 2017 r. godz. 09:30.  
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Sporządziła: Renata Szwed, tel.: 71 3140216 


