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W Y J A S N lEN I E Nr 1
TRESCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.)
tresc zapytan wraz z wyjas nieniami dotyczqcymi przetargu nieograniczonego OAiZP.271.1.3.2018
pn. uGrupowe ubezpieczenie pracownik6w Urz'i::du Gminy Baboszewo i jednostek organizacyjnych Gminy
Baboszewo oraz wsp6fmationk6w, partnerow iyciowych i petnoletnich dzieci,"
przekazuj~

Pylanie 1
ezy Zamawiajqcy uzna poniiej wskazany katalog powainych zachorowari ubezpieczonego:
l)Niewydolnosc nerek
2) Przeszczep narzqdow1)
3) Spiqczka
4) Schy!kowa niewydolnosc wqtroby
5) 5twardnienie rozsiane
6) Schy!kowa niewydolnosc oddechowa
7) Angioplastyka naczyn wiencowych
8) Operacja aorty
9) Pomostowa nie aorta lno wiericowe (bypass)
10) Udar mozgu
11) Zawa! serca
12) Operacja zastawek serca
13) Zator t~tn i cy p!ucnej leczony operacyjnie
14) Nowotwor z!osliwy w stadium inwazyjnym1)
15) tagodny nowotwor mozgu
16) Niedokrwistosc aplastyczna(aplazja szpiku)l)
17) Rozl eg!e oparzenie
18) Utrata mowy
19) Utrata wzrok u
20) Poraienie konczyn
21) Amputacja konczyn
22) Utrata s!uchu
23) Grullica
24)Choroba Alzheimera
2S) Choroba Parkinsona
26) Toczen rumieniowaty uk!adowy (SLE)
27) Pourazowe uszkodzenie mozgu
28) Wrzodziejqce zapa leni e jelita grubego
29) Choroba Lesniowskiego-Crohna
30) Dystrofia m i~ s niowa
31)Bakteryjne zapalenie mozgu lu b open mozgowo-rdzeniowych
32) Wiru sowe zapalenie m6zgu

33) Choroba neuronu ruchowego (stwardnienie za nikowe boczne)
34) Choroba Creutzfeldta-Jacoba
35) Post ~pujqca twardzina uk!adowa (uogolniona skleroderm ia)
36) Ropi eri mozgu wymagajqcy drenaiu przez kran i otomi~
37)lnfekcyjne zapal enie wsierdz ia

38) Ci~ika sepsa (posoezniea)
39) T~iee
40) Wscieklizna
41) Nowotwer ztosliwy w stadium przedinwazyjnym
42) Operaeja mezgu
43) Operaeja t~tniey ptuenej
44) Post~ puj~ee poraienie nadj~drowe
45) Usun i~cie ptuea (pneumonektomia)
46) Zakaienie wirusem HIV/zespet nabytego uposledzenia odpornosci (AIDS) w wyniku przetoezenia krwi lub
preparatow krwiopoehodnyeh

Odpowiedi 1:
Zamawiajqcy wyraza zgod~ na powyzszy kalalog, pod warunkiem dolqczenia do niego
brakujqcych jednoslek chorobowych Ij. bqblowca mozgu , oponiaka, zgorzeli gazowej oraz
zakazenia wirusem HIV w zwiqzku z wykonywanym zawodem.

Pytanie 2
ezy Zamawiajqcy uzna katalog powainych zachorowan malionka:

1 )niewydolno sc nerek;
2) przeszezep narz~dew;
3) spi~ezka;
4) stwardnienie rozsiane;
5) sehytkowa niewydolnosc w~troby;
6) zawat serea;
7) operacja pomostowania naczyn wiencowych;
8) operaeja aorty;
9) udar mezgu;
10) angioplastyka naezyn wiencowyeh;
11) operaeja zastawek serea
12) nowotwer ztosliwy;
13) niedokrwistosc aplastyezna;
14) tagodny nowotwer mazgu;
15) rozlegte oparzen ie;
16) utrata wzroku;
17) utrata mowy;
18) utrata stuehu;
19) utrata konezyn;
20) poraienie konezyn;
21) gruiliea

Odpowiedi 2:
Zamawiajqcy wyraza zgod~ na powyzszy katalog , pod warunkiem dolqczenia do niego
brakujqcych jednoslek chorobowych Ij. bqblowca mozgu , oponiaka , zgorzeli gazowej oraz
zakazenia wirusem HIV w zwiqzku z wykonywanym zawodem.

Pytanie 3
W zwi~zku z wymogiem przyj~eia do ubezpieezenia oseb na zwolnieniaeh, w szpitalu lub z orzeezon~
niezdolnosci q, Wykonawca prosi 0 udzielenie informacji 0 ilosci os6b na dzien dzisiejszy, kt6rych powyiszy zapis
dotyezy w podzia le na poszezegelne sytu aeje (zwolnienie, szpital i orzeezona niezdolnosc). Informaeje te s~
niezb~dne do prawidlowego ska lkulowania ryzyka i wyliezenia skladki.

Odpowiedi 3:
Na dzien 06 kwietnia 2018 r. na zwolnieniaeh lekarskieh powyiej 20 dni przebywa 9 osab.
Nie rna os6b przebywajqcych w szpi ta lu i os6b Z orzeczonct niepelnosprawno scict.

Pytanie 4
W SIWZ w katalogu obligatoryjnych swiadczen Zamawiajqcy wskazuje rodzaj swiadczenia "Swiadczenie
apteczne". Swiadczenie to powiqzane jest ze swiadczeniem z tytutu leczenia szpitalnego. Wykonawca w swojej
ofercie posiada tego rodzaju swiadczenie, nie mniej nie jest ana przypisane do leczenia szpitalnego, a do
swia dczenia szpita lnego, kt6 re swoi m zakresem obejmuje operacyjne, zabiegowe lub zwiclZane z leczeniem
zachowawczym postE:powanie medyczne przeprowadzone w trakcie hospitalizacji uczestnika rozpocz ~tej w
czasie ochrony ubezpieczeniowej, zastosowane do okreslonej choroby lub urazu uczestnika lub majqce na celu
postawienie diagnozy dotyczqcej jego stanu zdrawia. Wykonawca wyjasnia, ii w ram ach swiadczen szpitalnych
posiada zdefiniowanych ponad 450 post~powar\ medycznych majqcych na celu postawienie diagnozy
dotyczqcej stanu zdrowia uczestnika. Jed noczesnie Wykonawca wyjasnia, ii swiadczenie zwrotu koszt6w
zakupu lekow wyptaeane jest tqeznie ze swiadezeni em szpitalnym przelewem na raehunek ubezpieezonego.
Powyisze rozwiqzanie daje znaeznie szersze moi liwosei wykorzystania kwoty swiadezenia, nii tylko w punktaeh
apteeznyeh. Wykonawea wska zuj e rowniei, ie wyso kosc swiadezen w kareie apteeznej determinuje su ma
ubezpieezenia w swiadezeniu szpitalnym co powoduje, ii wysokosc jego jest znaczni e wyisza, nii ta okreslona w
SIWZ.
Wykonawea prosi a potwierdzenie, ii powyisze spetnia oczekiwania okreslone w SIWZ dot. swiadezenia
apteeznego i zosta nie przez Zamawiajqeego zaakeeptowane.
Odpowiedi 4:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zaproponowanq formE; swiadczenia aptecznego.

Pytanie 5
Zalqcznik nr 5 do SIWZ, OPZ, punkt A.3.2.1 - Wykonawca zwraca

s i~

z prosbq

0 informacj~

wskazujqcq wiek

najstarszej ubezp ieczonej osoby in nej nii pracownik (malionek / partner).
Odpowiedi 5:

Najstarszq osobq ubezpieczonq innq niz pracownik (ma!zonek/partner) jest syn pracownika rok urodzenia 1985 (33 lata).

Pytanie 6
Zalqcznik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt A.3.2.4 - Wykonawca pragnie zauwaiye, ii dla ubezpieczyciela, ktory wygra
niniejsze pos t~powanie przetargowe, malionkowie / partnerzy / pelnoletnie dzieci, ktorych obejmowal on
ewentualnie od powiedzialnosciq przez okres krotszy nii 12 mi es i~cy lub nie obejmowal odpowiedzialnosciq,
Sq grupami osob 0 podwyiszonym stopniu ryzyka wystqpienia rychlych zdarzen skutkujqcych wyplat q
swiadezenia. Aby moe naleiyeie oszaeowac wysokosc sktadki w ramaeh grupy ubezpieczyeiel i powin ien

odpowiednio podwyiszye

sk l adk~,

lub zastosowae

ocen~

ryzyka. Chcqc przygotowae jak najlepszq

Wykonawea prosi zatem uprzejmi e, aby w odniesieniu do tyeh grup mogt stosowac uproszczonq

ofert~

ocen~

ryzyka

poprzez wskazanie odpowiedniego oswiadczen ia w deklaracji przystqpienia.

Odpowiedi 6:

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na przedstawionq propozycjE;, ale zgadza siE;, by w stosunku
do os6b wymienionych - tj . "ma!zonk6w I partner6w I pe!noletnich dzieci, kt6rych okres
ubezpieczenia objE;tego polisq Wykonawcy jest kr6tszy niz 12 miesiE;cy i nowych os6b
(ma!zonk6w I partner6w I pelnoletnich dzieci) przystE;pujqcych do ubezpieczenia - stosowac
zapisy karencji opisane w OWU Wykonawcy.
Karencje nie bE;d q mia!y zastosowania w przypadku zdarzeri bE;dqcych nastE;pstwem
nieszczE;sliwego wypadku .

Pytanie 7
Zalqcznik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt e.6 - czy Wykonawca zgodzi

si~

na doprecYlOwanie, zgodnie z

kt6rym nieszc z~sliwy wypadek powini en bye rowniei niezal einy ad stanu zdrowia ubezpieczonego?
Odpow;edi 7:

Zamawiajqcy nie akceptuje powyiszego.

Pytanie 8
Zalqcznik nr 5 do SIWZ OPZ, pu nkt 0.16.4 i 0 .17.4 - prosba do Zam awiaj qcego 0 potw ierdzenie, i e w
ramach zwiqzkow przyczynowo-skutkowych b~dq si~ miescily zawarte w stand ardowych ogolnych
warunkach zapi sy wskazujqce na scisle okreslone powiqzania dwoch lub ki lku chorob.

Odpow;edi 8:

Zamawiajqcy akceptuje powyisze.

Pytanie 9
Zalqczni k nr 5 do SIWZ OPZ, punkt 0 .18.2 ve rsu s OPZ, punkt E.3 (Tabela) i SIWZ, pun kt 14.5 (Tabela)W punkcie 0.18.2 Zamawiajqcy wska zuje ii "za operacje naicieisze (0 najwyiszym stopniu
skomplikowa nia) wyplacona lOstanie kwota wskazana w tabeli opisujqcej zakres ubezpieczenia oraz
kwoty swia dczeri". Tymcza sem we wszelkich Tab elach, w tym tabeli Ofertowej - w wierszu 18 wskazuje s i ~ (Iub ma si~ wskazae) kwot~ najniiszq. Wedlug Wykonawcy stanowi to sprzecznose (kwota
naj ni isza moiliwa do wyplaty nie moie bye kwotq naleinq za operacje
un iemoi liwiaj~cq praw id fowe przygotowanie Oferty -

n aj c i~isze)

w zwicgku z tym prosba

zap isow ta k, by w catej dokumentacj i jasne by to, ezy flo leiy sto sowac

dodatkowo

0

stosowne korekty

najniiszq

kwot~, ezy kwotE;

najwyiszq (za najci~isze operacje).

Odpow;edi 9:

Zamawiajqcy wyjasnia, ie podane w tabeli kwoty Sq najniiszymi kwotami do wyplaty z tytulu operacj i 0 najniiszym stopniu skomplikowania. Za operacje najciezsze (0
najwyiszym stopniu skomplikowania ) wyplacona zostanie kwota nii niisza nii 10 000 zl dla
grupy 1(0 niiszej skladce) i 12000 zl dla grupy II ( 0 wyiszej skl adce).

Pytanie 10
Zalqcznik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt 0.21 - czy Zamawiajqcy uzna zawart e w standardowych ogolnych
warunkach Za pisy Wykonawcy doprecyzowujqce zasa dy wyplaty swiadczenia z tytulu pobytu

W 5zpi talu W okreslonej wysokosci?
Odpow;edi 10:

Zamawiajqcy nie moie udzielic odpowiedzi na tak sformulowane pytanie, gdyi Wykonawca
nie wskazal jakie rna na mysli zapisy doprecyzowujqce zasady wyplaty swiadczenia z tytulu
pobytu w szpitalu.

Pytanie 11
OPZ, pun kt E.3 (Tabela) versus SIWZ, punkt 14.5 (Tabela) - Wykonawca pra gnie ws kazae niescislosci
w obydwu tabelach, dotyczqce ryzyk zwiqzanych z zawalem serca i krwotoki em srodmozgowym

I

ud arem m6zgu:

a.

W Tabeli OPZ, w wi erszu 2 widn ieje ryzyko "Smiere Ubezpi eczonego w wyniku zawalul
krwotoku srodmozgowego" (dodatkowo zdefiniowane w punkcie e.9 i 0.2 OPZ) . W Tabeli

SIWZ w tym samym miejseu znajduje si~ jednak ryzyko "Smierc Ubezpieezonego w wyniku
zawaiu lub udaru mozgu".
si~

b.

W wierszu 9 obydwu Tabel znajduje

ryzyko "Trwaty uszezerbek na zdrowiu w wyniku

e.

W wierszaeh 21.6 i 21.7 obydwu tabel mowa jest a ryzyku pobytu w szpitalu w wyniku

zawatu serca lub krwotoku srodmozgowego".

"zawalem serea lub udarem m6zgu" (podezas gdy w punkeie D.21 OPZ mowa jest
o "krwotoku sr6dmozgowym").

W zwiqzku z powyiszym, niekonsekwentnym wskazaniem jednostek ehorobowyeh, Wykonawea
zwraea

si~

z uprzejmq prosbq 0 to, by Zamawiajqey zezwoll! na zaoferowanie w przypadku wszystkieh

trzech ryzyk zdarzen zwiqzanych z zawalem serca lub krwo tokiem sr6dmozgowym.

Odpow;edi 11:

Zamawiajqcy wyjasnia, ze za ka zdym razem, gdy w OPZ mowa jest 0 krwotoku
srodmozgowym lub udarze mozgu (dot. Tabeli w p. E OPZ, oraz definicji wskazanych w OPZ w
p. e.9, D.2, D.9, D.21, tab. nr 2 w Formularza oferty ) pod pojeciem tvm nalezy rozumiec
udar mozgu rozumiany jako: nagle ogniskowe lub uogolnione zaburzenie czynnosci mozgu,
prowadzqce do trwalych ubytkow neurologicznych, wywolany:
a) przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamkniE:cie swiatla lub przerwanie ciqglosci
sciany naczynia mozgowego, za wyjqtkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobq
mozgu lub wywolanych czynnikami urazowymi.
b)krwotokiem srodmozgowym oznaczajqcym wynaczyn ienie krwi do tkanki mozgowej.
Pytanie 12
Zatqeznik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt G.2 i inne - Wykonawea zwraea

si~

z prosbq

0

moiliwosc

stosowania, tam, gdzie nie jest to opisane, doprecyzowania, zgodnie z kt6rym za srodki odurzajqce
uznawano by r6wn iei 5ubstancje psychotropowe tub srodki zastE:pcze w rozumieniu przepis6w
o przeciwdzialaniu narkomanii.

Odpow;edi 12:

Zamawiajqcy wyraza zgodE: na powyzsze.

Pytanie 13
Zatqeznik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt G.2.8 i inne ana logiezne - Wykonawea prosi
zawa rte

W

0 zgod~,

aby stosowac

standardowych og61nych warunkach doprecyzowanie, zgodnie z ktorym wylqczeniu

podlegatyby " zabiegi leeznieze i diagnostyezn e".
Odpow;edi 13:

Zamawiajqcy nie moze udzielic odpowiedzi na tak sformulowane pytanie, gdyz Wykonawca
nie wskazal jakie ma na mysli zabiegi lecznicze i diagnostyczne, do ktorych mialy by
zastosowa nie standardowe ogolne warunki ubezpieczenia.
Pytanie 14
Zatqeznik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt G.6 - Wykona wea prosi
wymienionyeh w punkcie,

nast~p uj ~eye h

0

zgod~

na stosowanie, oproez

zawartyeh w jego standardowyeh ogolnyeh wa runkaeh

wylqezen, zgodnie z kt6rymi nie odpowiadatby za pobyt w szpitalu:
a.

w wyniku padaezki, z wyt ~ezeniem padaezki objawowej b~dqeej objawem innej ehoroby,

b.

w wyniku uszkodzen data spowodowanych leczeniem oraz zab iegami leczniczym i lub
diagnostyeznymi, bez wzgl~du na to, przez kogo byty wykonane, ehyba ie ehodzl!o a leezen ie
bezposrednieh

na st~ p stw nieszez~sliwego

wypadku,

c.

w zwiqzku z rehab il itaej q, z wyj qtki em pierwszego pobytu w szpitalu w eelu rehabilitacji
koni ec znej do

u s uni ~cia

bezposredni ch

n as t ~ p s tw nieszcz ~s liw ego

wypadku albo choroby,

pod wa ru nki em, ie pobyt t en rozpoczql s i ~ nie pMniej nii 6 mi esi~cy po zakonczeniu
obj ~tego

odpowiedzialnosciq Wykona wcy pobytu ubezpi eczonego w szpitalu, zwiqza nego -

odpowiednio - z tym samym n i eszcz~s l iwy m wypad kiem albo tq samq chorobq (jako
doprecyzowa nie punktu G.6. 12 OPZ),

d.

w zwicllku z leczeniem

j

zabiega mi stomatologicznymi, chyba ie wynikajq one z koniecznosci

leezenia obraie n dozna nych w wy niku nieszc z~s li wego wypadku.

Odpowiedi 14:

Zamawiajqcy akceptuje tylko wylqczenie z punktu b, zgodnie z kt6rym Ubezpieczyciel
nie odpowiadalby za pobyt w szpitalu w wyniku uszkodzen ciala spowodowanych
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez wzgl ~du na to, przez
kogo byly wykonane, chyba ze chodzilo 0 leczenie bezposrednich nast~ pstw
nieszcz~sli weg o wypadku,
Pytanie 15
Zal qezn ik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt G.7 - Wykonawea prosi 0
wymienionyeh w punkeie,

nast ~ p ujqeye h

z go d ~

na stosowanie, oprDez

zawartyeh w jego st andard owyeh ogDlnyeh wa run kaeh

wylqeze n, zgodnie z ktDrym i nie odpowiadalby za

o p e r aej ~

ehirurgieznq:

1) co do kt6rej nie istniaty wskazan ia medyczne warunkujCice koniecznosc jej wykonania w celu
wyleczenia lub zmniejszenia objaw6w choroby alba zm niejszenia sku tk6w n i eszcz~s li wego wypadku;
2) wykonanej w ee lu kosmetye zn ym lub est etyezny m, z wyj qtki em op eraeji ehirurgicznej
usu ni ~e i a

n ast~p st w

n ieszez~s liwego

wypadku

zaistnialego

lub

eh oroby

ni ez b ~ dn ej

do

nowotw orow ej

zd iagno zowanej W okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy;
3) wykonanej w eelu antykoneepeyj nym;
4 ) zmniejs7enia lub pow i ~kszen i a piersi oraz zmi any ptei;

5) stomatologicznej, z wyjqtkiem operaeji
n i eszez~s l iwego

eh irurgieznej

n i ezb~d n ej

do

us u n i ~eia

nast~ps t w

wy padku zaistnialego w okr esie od powiedzialnosci Wykonawey;

6) wyko nanej w celac h diagnostyeznye h;
7) zwiqzanej z usu n i~eiem ciala obcego metodq endoskopowq;

8) zwiqza nej z wy mianq wszcze pionego na stafe urzq dzenia, sztucznego narzCfdu lub

cz ~ sc i

sztu cznego

narzCJdu;
9) ktDra jes t ko lej nq operacjq chirurgiczn q tego samego narzqdu, pozost ajqcq w zwiqzku przyczynowoskutkowym z pierwszq operacjq ch iru rgicznq, wy konanq w ram ach leczenia tego samego stanu
chorobowego lub sku t kDw tego samego

ni eszcz~sl i wego

wy pa dku (reoperacja).

Odpowiedi 15:

Zamawiajqcy akceptuj e wylqczenia z punktow: 1, 2, 3, 4, 9.

Pytanie 16
Zalqczn ik nr 5 do SIWZ OPZ, punkt J.3 i J.4 - ezy Zamawiajqcy bylby sklonny zgodzic si~ na maksymalnq
s kla dk ~

w wyso kosci 7 zlotych od 1.000 zlotych oraz zaloienie, i e mi nimaln a wysoko sc trwal ego

uszczerbku wy ni oslaby 1% sumy ubezpi eczenia za ka idy 1% uszczerbku .

Odpowiedi 16:

Zamawiajijcy akceptuje powyzsze .

Pytanie 17
Ogl oszeni e sekcj a 111.5. 1) oraz SIWZ punkt 6.1 - Za mawi ajqcy ocz ekuj e od Wykonawcy zezwol enia do

wyko nan ia dziafalnosci ubezpieczeniowej w zakresie dziatu II, a uprawnieni e te dotyczy ubezpieczen

majqtkowych. Natomiast przedmiotem zam6wienia jest ubezpieczenie na iycie. Prosba
usuni~cie

zapisu oraz potwierdzenie, ie

0

wyjasnienie i

Wykonawca w celu spetnienia warunk6w udziatu w

postepowania musi posiadac aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (organ nadzeru) na
prowadzenie dziatalnosci ubezpieczeniowej (dziat I), w zakresie nie mniejszym nii to wynika z
przedmiotu zam6wienia lub inne dokumenty uprawniajqce do prowadzenia takiej dziatalnosci?
Odpowiedi 17:
Zamawiajqcy zmienia tresc SIWZ oraz ogtoszenia

0

zam6wieniu w

cz~sci

dotyczqcej wykazu

oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych spetnianie warunk6w udziatu w post~powaniu.
W celu potwierdzenia spetnienia warunk6w udziatu w post~powaniu dotyczqcych kompetencji lub
uprawnie,; do prowadzenia dzialalnosei, 0 kt6rym mowa w pkt. 5.3.1 SIWZ, Wykonawea sk!ada
aktua lne zezwolenie na wykonywanie dziatalnosci ubezpieczeniowej, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia
11 wrzesnia 2015 r 0 dziatalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale I w zakresie nie
mniejszym nii to wynika z przedmiotu zamowienia tj. ubezpieczen na iycie, wypadkowych
i ehorobowyeh (tekst j ednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ), a w przypadku gdy rozpoez~! on
dzia!alnosc przed wejsciem w iyeie Ustawy z dnia 28 lipea 1990 r. 0 dzia!alnosci ubezpieezeniowej zaswiadczenie Ministra Finansow 0 posiadaniu zgody na wykonywa nie dziatalnosci ubezpieczeniowej
w dziale I w za kre sie ubezpieczen na iycie, wypadkowych i chorobowych.

Pylanie 18
SIWZ punkt 26.7 -

Zamawiaj~ey wskazuj~,

ze wz6r umowy stanowi

za!~eznik

nr 6 natomiast w

zal~ezniku nr 1 do SIWZ w formularzu oferty w punkeie 4.6 umowa zesta!a oznaezena jako
5 - prosba 0 potwierdzenie, ie nastqpita omytka pisarska.
Odpowiedi 18:
Zamawiajqcy potwierdza, ze wzor umowy stanowi zalqcznik Nr 6 do SIWZ.

za!~eznik

nr

Zamawiajqcy zmienia tresc SIWZ w zal qczniku Nr 1 Formularz olerty. Pkt 6 otrzymuje
brzmienie:
"Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte w zal. nr 6 do SIWZ - wzor umowy,
i zobowiqzujemy si£; w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego "

Pylanie 19
Zal~ezn i k

zakres

nr 5 do SIWZ, punkt K 3.3 - Czy

Zamawiaj~ey

dopuszeza, aby eertyfikaty

potwierdzaj~ee

ubezpieczenia i wysokosc swiadczenia byty dostarczane ubezpi eczonym

Zamawiaj~eego

b~di

lub na wniosek ubezpieezonego

kt6ry Wykonawea

drukowane za

pomoe~

na wniosek

systemu elektronicznego,

udost~pni Zamawiaj~eemu?

Odpowiedi 19:
Zamawiajqcy akceptuje powyzsze rozwiqzan ie.

Pylanie 20
Za!~ezn i k

nr 6 umowa genera Ina, § 1 ust. 3 - Czy

w kt6rej

ubezpieezaj~eym b~dzie Zamawiaj~ey

pracowniey

U rz~du

Zamaw iaj~ey

tj.

Urz~du

dopuszeza moiliwosc wys t awienia polis,

Gminy Baboszewo, a ubezpieezonymi

b~d~

Gminy Baboszewo i jednostek organizaeyjnyeh Gminy Baboszewo i ich

wsp61malionk6w oraz pe!noletnieh dzieei?
Odpowiedi 20:
Zgodnie z § 1 ust. 3 wzoru umowy (zat. nr 6 do SIWZ) zawa rcie umowy ubezpieczenia

z
Ubezpieczajqcym Ubezpieczyciel potwierdza poprzez wystawienie dla kaidej jednostki
organizacyjnej Zamawiajqcego stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertq
z!oiona Zamawiajqcemu.

W zwiqzku z powyzszym po li sy ubezpieczeniowe nal ezy wystawic dla
Urz~d u Gminy
Baboszewo i jednostek o rgan izacyj nych Gm iny Baboszewo wymie nionych w punkcie A.3.
Opisu Przedmiotu Za m 6wienia (zat. nr 5 do SIWZ).

Pytanie 21
Zalqcznik nr 6 Umowa generalna § 5 pkt 4 - Czy Za mawiajijcy zgodzi

si~,

aby powyiszy zapis nie

odnosit si~ do pierwszej skladki, kt6rej wplata w terminie (w miesiqcu w kt6rym przypada poczqtek
ubezpieczenia) jest niezb~dna do prawidfowego nadan ia poczqtku odpowiedz ialnosci?

Odpowiedi 21:
Zamawiajqcy zgadza si~ aby
zapis § 5 pkt 4 Umowy Generalnej "Nieoplacenie przez
Zamawiajqcego skladki w calosci lub w cz-:sci nie powoduje ustania odpowif,dzialno§Ci Ubezpif,czyciela, a
jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim przypadku wzywa Ubezpieczajqcego do zaplaty skladki,
wskazujqc co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin oraz informujqc 0 skutku nieprzekazania skladki. Po
uregulowaniu zaleglej skladki odpowledzialnosc zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wyplaca swiadczenia
za okres zawieszenia", nie odnosil s i~ do pierwszej skladki (w miesiqcu w kt6rym przypada

poczqtek ubezpieczenia).

Pytanie 22
Zalqcznik nr 6 Umowa generalna
nast~pujqcy:

§ 5 pkt 5 - Czy Za mawiajqcy zgodzi s i ~ ro zszerzye zapis na

Nieoptacenie sktadki za kt6rqkolwiek z os6b/pracownik6w nie powoduje ustania ochrony

ubezpieczeniowej an i zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla pozostatych opta cajqcych

skladki os6b/pracown ik6w pod warunkiem, ie brakujijca sktadka za ubezpieczen ie grupowe lOstanie
przekazana do konca miesictca za kt6 ry jest nalei.na. W przypadku braku skladki do konca miesiqca,
odpowi~dzia l nosc

na

polisie

IQstaje

zawieszona,

a

Wykonawca

takim

przypadku

wzywa

Zamawiajijcego do uzupetnien ia zalegtosci. Po uregu lowan iu zalegtej sktadki ochrona lOstaje
wznowiona i uhezp ieczyciel wyplaca swiadczenia za okres zawieszenia
Odpowiedi 22:
Zamawiaj qcy nie zgadza s i~ na proponowane przez Wykonawc~ rozszerzenie § 5 pkt 5 Umowy

Generalnej.

Pytanie 23
Wykonawca

zwraca

si~

z

prosbC}

0

mozliwosc

przedtuzenia

terminu

sktadania

ofert

z powodu krotkiego term inu na przygotowa nie rzetelnego obliczen ia oferty, tj. termin zada wa nia

pyt an uptywa i udzieleni e wyjasni en uptywa w dniu 04.04.2018, jeieli ztoienie ma bye na dzien
09.09.2018- jest to bardlO kr6tki czas na a n a l iz~ udzielonych wyjasnien przez Zamawiajijcego, dlatego
wnioskujemy

0

przed tuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedi 23:
Zamawiajqcy przedluza termin skladania ofert do 12 kw ietnia 20 18 r. godz. 1100 .

