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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Nazwa sprawy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie  

i zdrowotnego pracowników Politechniki Rzeszowskiej. 

 

Sygnatura: NA/P/349/2020  

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi na 

pytania wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 1: 

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 28 przekazane 15.12.2020r. 

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiający na potrzeby zabezpieczenia realizacji umowy 

dopuszcza stosowanie definicji z OWU Wykonawcy w odniesieniu do placówki medycznej, czyli 

świadczeniodawcy w ramach sieci świadczeniodawców Wykonawcy. 

Definicje: 

Świadczeniodawca – podmiot działający na zlecenie Wykonawcy, który jest organizatorem 

realizowanych w placówkach medycznych świadczeń zdrowotnych; 

Sieć świadczeniodawcy – placówki medyczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które na podstawie umowy z Wykonawcą realizują świadczenia 

zdrowotne na rzecz ubezpieczonych i współubezpieczonych; 

 

Odpowiedź: Wykonawca dopuszcza stosowanie wskazanej definicji. 

 

Pytanie 2 

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 32 przekazane 15.12.2020 Wykonawca 

chciałby zaznaczyć, że w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych mechanizm wypłaty świadczeń 

polega na zabezpieczeniu dostępu do usług medycznych. W związku z powyższym Wykonawca w 

ramach raportowania ma możliwość przedstawienia informacji ile procedur z danej kategorii 

medycznej (np. konsultacji lekarskich czy diagnostyki obrazowej) zostało wykonane w danym 

przedziale czasowym (np. 10 lub 12 miesięcy) oraz jak wygląda ogólna utylizacja kontraktu podana 

w procentach vs zainkasowane składki. Wykonawca nie ma możliwości przedstawienia kwot, jakie 

były przeznaczone na realizację wypłaty świadczeń. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, 

że zapis, na który się powoływał Wykonawca w pytaniu nr 32 odnosił się wyłącznie do „(…) dostarczył 
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zbiorcze informacje na temat: (…) szkodowości za ubiegły rok” nie precyzując oczekiwań, że raport 

ma zawierać informacje na temat kwot, jakie były przeznaczone na realizację „wypłatę świadczeń”. 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli raport nie będzie zawierał informacji o kwotach, 

jakie były przeznaczone? 

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna wymóg dotyczący przedstawiania przez Wykonawcę raportu 

szkodowości w zakresie ZADANIA II za spełniony, gdy ten będzie zawierał wskazany powyżej zakres 

tj. informacji ile procedur z danej kategorii medycznej (np. konsultacji lekarskich czy diagnostyki 

obrazowej) zostało wykonane w danym przedziale czasowym oraz jak wygląda ogólna utylizacja 

kontraktu podana w procentach vs zainkasowane składki. 

 

Pytanie 3: 

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 21 przekazane 15.12.2020r. Wykonawca prosi 

o ponowne rozpatrzenie możliwości wprowadzenia do umowy zapisów odnoszących się gwarancji 

min. partycypacji przynajmniej na poziomie 10 % zatrudnionych u Zamawiającego.  Wykonawca 

rozumie, że Zamawiający dopełni starań do spełnienia „partycypacji 30% pracowników 

Zamawiającego, którzy przystąpią do ubezpieczenia w terminie do końca 3 miesiąca od uruchomienia 

nowej Umowy.” Jednakże Zamawiający oczekuje od Wykonawcy gwarancji niezmienności warunków 

przez cały czas trwania umowy (24 miesiące z prawem opcji) nie gwarantując Wykonawcy 

zabezpieczenia jego interesów w postaci minimalnej partycypacji lub możliwości rozwiązania umowy 

w przypadku braku jej uzbierania na koniec 3 miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy. Koszty 

związane z świadczeniami medycznymi w obecnym czasie „pandemii” stale rosną w sposób nie 

przewidywalny, co oznacza, że bez uwzględnienia w kalkulacji oferty min. partycypacji Wykonawca 

nie ma możliwości oszacowania ryzyka ubezpieczenia. Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie 

zapisu:, „Jeśli w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, do umowy ubezpieczenia 

w ramach niniejszej Umowy przystąpi mniej niż 10% pracowników Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym.”  

W przypadku gdyby wskazany poziom sugerowanej min. partycypacji 10% nie odpowiadał 

Zamawiającemu, Wykonawca prosi o wskazanie poziomu partycypacji akceptowalnego przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu „Jeśli w terminie trzech 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, do umowy ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy 

przystąpi mniej niż 10% pracowników Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia 

od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym.”  

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 


