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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Ubezpieczenie  grupowe  na  życie  pracowników,  współmałżonków  oraz 
pełnoletnich  dzieci  pracowników  wybranych  jednostek  organizacyjnych 
gminy Swarzędz”
Część I – Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków 
oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.
Część  II  –  Grupowe  ubezpieczenie  na  życie  pracowników,  współmałżonków  oraz 
pełnoletnich  dzieci  pracowników  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  im.  Prof.  Adama 
Wodziczki w Swarzędzu”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Pytanie 1
„Załącznik nr 1 do umowy w części I oraz II dotyczącej opisu przedmiotu ubezpieczenia w pkt 2.5 – 
Zamawiający wskazuje uprawnionych do ubezpieczenia tj. „Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia  
ubezpieczenia wszystkich pracowników Ubezpieczającego przebywających na zwolnieniach lekarskich, 
urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych, o ile pracownicy ci  byli  ubezpieczeni w dotychczas  
funkcjonującej umowie ubezpieczenia grupowego na życie.”
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  składka  za  osoby  przebywające  na  zwolnieniach  bezpłatnych  będą 
przekazywane jednym zbiorczym przelewem”.

Odp. Zamawiający informuje, że składki za osoby na urlopach macierzyńskich lub bezpłatnych będą 
przelewane jednym przelewem z pozostałymi składkami ogółu pracowników.

Pytanie 2.
„Zamawiający w  załączniku nr 1 do umowy w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia    w 
punkcie 2.22 wyznacza, że wykonawca zapewni między innymi: „przeprowadzenie komisji lekarskich 
na koszt Wykonawcy”.  Zamawiający wnioskuje o wykreślenie sformułowania „komisja lekarskie”, gdyż 
w praktyce  badanie jest  wykonywane jednoosobowo poprzez zorganizowanie badania  lekarskiego.  
Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zapewnia obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na  
terenie miasta Poznań, co oznacza, że gwarantuje co najmniej: przeprowadzenie badań lekarskich na 
koszt Wykonawcy. Załącznik nr 1 do umowy w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w punk 
2.22  –  czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaocznego  orzekania  uszczerbku  na  zdrowiu  na 
podstawie dokumentacji medycznej?” 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i  jednocześnie informuje,  że dopuszcza 
możliwość zaocznego orzekania uszczerbku na zdrowiu na podstawie dokumentacji medycznej. 

Pytanie 3.
„Prosimy o potwierdzenie, że w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział 2) cześć I lit. B pkt 1 (tabela) 
str.  17  oraz  w  rozdziale  2  część  II  lit.  B  pkt  1  (tabela)  str  33  Zamawiający  podał  ostateczne, 
skumulowane wartości wypłaty świadczeń”?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 1 do SIWZ, część 1, lit B ust 1 (tabela) str. 17 oraz 
część II lit. B pkt 1 (tabela) str. 33, podał ostateczne, skumulowane wartości wypłaty świadczeń.



Pytanie 4.
„Prosimy o potwierdzenie, że w rozdziale 2 część II lit. B pkt 1 str. 33 pkt 19 (tabela) podana kwota za 
pobyt na OIOM, jest kwotą świadczenia jednorazowego”?

Odp.  Zamawiający  potwierdza,  że  podana  kwota  za  pobyt  na  OIOM  jest  kwotą  świadczenia 
jednorazowego. 

Pytanie 5.
„W rozdziale nr 1 do SIWZ w dziale B pkt 3.15.2. - czy Zamawiający akceptuje ryzyko Wykonawcy 
rozszerzone o zapis uwzględniający samodzielną egzystencję tj.:
„niezdolność  do  pracy  i  samodzielnej  egzystencji –  trwała  i  całkowita  niezdolność  do 
wykonywania  jakiejkolwiek  pracy  zarobkowej  w  dowolnym  zawodzie,  będącą  rezultatem 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby  powstałych  w  okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy;  trwała 
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie 
ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy. W stosunku do  
ubezpieczonych nauczycieli – niezdolność do pracy to utrzymująca się dłużej niż 180 dni całkowita i  
trwała niezdolność do wykonywania zawodu nauczyciela wskutek niemożności do operowania głosem 
lub  wskutek  schorzeń  w  obrębie  narządu  ruchu,  będąca  rezultatem nieszczęśliwego  wypadku  lub  
choroby powstałych w okresie odpowiedzialności”?

Odp. Zamawiający  akceptuje  ryzyko  trwałej  niezdolności  Ubezpieczonego  do  pracy  rozszerzone  o 
proponowany przez Wykonawcę zapis uwzględniający samodzielną egzystencję. 

Pytanie 6. 
„W związku z umieszczonym zapisem w rozdziale 2 część I lit B pkt 2.15 i rozdziale 2 część II lit B pkt 
2.15  dotyczącym  wymogu  „…zagwarantowania  możliwości  dożywotniej  indywidualnej  kontynuacji  
ubezpieczenia dla osób, które przestały być członkiem grupy bez względu na wiek przy maksymalnej  
składce 5,00zł od każdego 1000zł sumy ubezpieczenia…” zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający  
dopuszcza,  aby  Wykonawca  udzielił  powyższej  gwarancji  dożywotniej  indywidualnej  kontynuacji 
stosując  wyższą  wysokość  składki  od  każdego 1000zł  sumy ubezpieczenia,  tj.  6,00zł  od  każdego 
1000zł sumy ubezpieczenia”?

Odp. Zamawiający  informuje,  że  dopuszcza,  aby  Wykonawca  udzielił  gwarancji  dożywotniej 
indywidualnej  kontynuacji  stosując  wyższą  wysokość  składki  od  każdego  1 000,00  zł  sumy 
ubezpieczenia, tj. 6,00 zł od każdego 1 000,00 zł sumy ubezpieczenia.

Pytanie 7.
„Czy zamawiający dopuszcza inną definicję wypadku komunikacyjnego, przedstawioną poniżej:
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,
wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi lub pasażer, a  
statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginał  
i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w  
miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy”.



Odp. Zamawiający  informuje,  że  rozszerza  definicję  „wypadku  komunikacyjnego”  o  proponowane 
zapisy.

Pytanie 8.
„Czy Wykonawca przewiduje minimalną ilość operacji chirurgicznych np.: katalog 500 operacji”?

Odp. Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  minimalnej  ilości  operacji  chirurgicznych,  a  tym 
samym akceptuje  katalog operacji  chirurgicznych  zawarty w aktualnych na dzień składania  oferty 
ogólnych warunkach ubezpieczenia z tytułu operacji chirurgicznych danego Wykonawcy.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ zgodnie z załącznikiem 
nr 1 (w załączeniu do pisma).

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości  uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 
15 . 03 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 15 . 03 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


