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Lublin, 12 października 2020r. 
Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. 

ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin 

 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 

Nord Partner sp. z o. o. 

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

 
Oznaczenie sprawy: 4/10/20/P/DUJSP 

 
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Dotyczy części jawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Usługę 
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin” 
 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z 

późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na „Usługę grupowego ubezpieczenia 

zdrowotnego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 

o.o. oraz członków ich rodzin” wpłynęły następujące zapytania dotyczące jawnej części 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi. 

 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik działający w imieniu 

Zamawiającego, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 11 
Zał. 5 §9 str. 39; Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wskazanego paragrafu i ustanowienie 
jednej osoby, która skoordynuje rozwiązanie wszelkich ewentualnych kwestii zgłoszonych przez 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiana danych takiej osoby nie stanowi zmiany umowy i 
odbywa się z zachowaniem formy pisemnej. 
Biorąc pod uwagę skalę działalności Wykonawcy oraz możliwej zmianowe pracowników w celu 
zapewnienia prawidłowej obsługi w okresie obowiązywania umowy Wykonawca przedstawił 
najbardziej komfortowe rozwiązanie zminimalizuje konieczność wprowadzania zmian do umowy 
związanych z zmianami personalnymi występującymi u Wykonawcy.  
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza, aby Wykonawca wskazał jedną osobę, która 
skoordynuje obsługę ubezpieczenia w zakresie czynności określonych w § 9 ust. 1 umowy. 
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ Wzór umowy w 
zakresie § 9 poprzez dodanie ust. 2.  
BYŁO: 

§9 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
1. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do obsługi umowy w zakresie następujących 

czynności: 
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a) obsługa umowy ubezpieczenia, wystawienie dokumentów ubezpieczenia, rozliczanie 
płatności, pozostałe czynności administracyjne:  

Rodzaje czynności 
Dane kontaktowe pracownika 

(imię i nazwisko, bezpośredni telefon, 
adres e-mail) 

  

  

 
b) obsługa procesu realizacji świadczeń: 

Rodzaje czynności 
Dane kontaktowe pracownika 
(imię i nazwisko, bezpośredni telefon, 

adres e-mail) 

  

  

 
JEST: 

§9 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do obsługi umowy w zakresie następujących 
czynności: 

a) obsługa umowy ubezpieczenia, wystawienie dokumentów ubezpieczenia, rozliczanie 
płatności, pozostałe czynności administracyjne:  

Rodzaje czynności 
Dane kontaktowe pracownika 
(imię i nazwisko, bezpośredni telefon, 

adres e-mail) 

  

  

 
b) obsługa procesu realizacji świadczeń: 

Rodzaje czynności 
Dane kontaktowe pracownika 
(imię i nazwisko, bezpośredni telefon, 

adres e-mail) 

  

  

 
2. Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie osoby 

dedykowanej do obsługi. Zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany umowy.  
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Pytanie nr 12 
Zał. 5 §4 ust. 6 Wykonawca prosi o wykreślenie z wskazanego ust. zapisu „zmiany wariantów” 
oraz potwierdzenie, że „zmianę pakietów” należy rozumieć w sposób dosłowny opisany w zał. nr 
6 do SIWZ OPZ pkt III ppkt 10. „Zmiana pakietu i/lub wariantu ubezpieczenia może nastąpić w 
rocznicę zawarcia umowy ubezpieczenia bez względu na datę przystąpienia ubezpieczonego do 
umowy.” 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany SIWZ. W Załączniku nr 6 opisana została 
struktura ubezpieczenia zdrowotnego (warianty, pakiety) wraz z zakresem dopuszczalnych 
zmian.  
 

Pytanie nr 14 
Zał. 5 §5 pkt. 1 ust. 12 vs ust. 1. Wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji zapisu. Zdaniem 
Wykonawcy umowa w uzasadnionych przypadkach przewiduje możliwość rekalkulacji składki w 
związku z zmianą ilości osób ubezpieczonych w trakcie trwania umowy. Co oznacza, że jeśli do 
ubezpieczenia w pierwszym miesiącu przystąpi szacowana liczba pracowników wskazana w zał. 
6 pkt II ppkt 3 a po 6 miesiącach trwania ubezpieczenia ta liczebność spadnie np. do 30% 
zatrudnionych u Zamawiającego, co spowoduje nierentowność kontraktu to Wykonawca będzie 
mógł przedstawić Zamawiającemu nowe składki ze skutkiem ich funkcjonowania w rocznicę 
polisy. Przy czym Wykonawca podkreśla, iż przedstawienie nowych składek będzie możliwe, jeśli 
szkodowość kontraktu będzie przekraczała 100 % kosztów poniesionych przez Wykonawcę.  
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Pełnomocnik Zamawiającego wykreśla z Załącznika nr 5 §5 ust. 1 pkt 12. 
Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z §6 ust. 2 umowy wysokość składki 
za poszczególne pakiety w ramach wariantów ochrony ubezpieczeniowej będzie niezmienna i 
zgodna ze składkami jednostkowymi dla poszczególnych pakietów i wariantów określonymi 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w okresie realizacji umowy. Spadek liczebności 
pracowników w trakcie trwania umowy poniżej progu partycypacji niezbędnego do 
uruchomienia umowy ubezpieczenia oraz poziom szkodowości nie będzie podstawą do 
rekalkulacji składki ani rozwiązania umowy.  
 
BYŁO: 

§ 5 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający w ramach art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 
1) zmiana ilości osób ubezpieczonych w trakcie trwania umowy,  
2) zmiana ilości osób ubezpieczonych w poszczególnych wariantach i pakietach 

ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, 
3) przedłużenie umowy do czasu zawarcia nowej umowy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 
4) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia, 
5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia, 
6) zmiana na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy zakresu ubezpieczenia na 

skutek rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o nowe ryzyka/świadczenia 
nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia i związana z tym zmiana wysokości 
składki,   

7) zmiana polegająca na ograniczeniu przez Zamawiającego zakresu ubezpieczenia na 
skutek czynników organizacyjnych i finansowych zaistniałych po stronie 
Zamawiającego i związana z tym zmiana postanowień umowy odnoszących się do 
zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i jego wysokości, rozliczenia oraz 
obowiązków Wykonawcy,  
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8) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ bądź w opisie przedmiotu 
zamówienia określonym w SIWZ,  

9) zmiana terminów płatności składki, 
10) aktualizacja danych Wykonawcy, w szczególności zmiana: nazwy, adresu siedziby, 
11) zmiana, w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy Wykonawca, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, 

12) zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej wskutek okoliczności przewidzianych 
niniejszą umową, 

13) zmiana w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu 
pojęć zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości, 

14) zmiana postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 
obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy, 

15) zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek 
redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, 

16) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
i  ceny jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez 
Wykonawcę koszty, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o  których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 
planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  

Wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 15) powyżej każda ze stron umowy, 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może 

zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki 

podatku VAT od daty jego zmiany. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny 

okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych 

kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

JEST: 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający w ramach art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 
1) zmiana ilości osób ubezpieczonych w trakcie trwania umowy,  
2) zmiana ilości osób ubezpieczonych w poszczególnych wariantach i pakietach 

ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, 
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3) przedłużenie umowy do czasu zawarcia nowej umowy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

4) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, 

5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia, 
6) zmiana na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy zakresu ubezpieczenia na 

skutek rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o nowe ryzyka/świadczenia 
nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia i związana z tym zmiana wysokości 
składki,   

7) zmiana polegająca na ograniczeniu przez Zamawiającego zakresu ubezpieczenia na 
skutek czynników organizacyjnych i finansowych zaistniałych po stronie 
Zamawiającego i związana z tym zmiana postanowień umowy odnoszących się do 
zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i jego wysokości, rozliczenia oraz 
obowiązków Wykonawcy,  

8) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ bądź w opisie przedmiotu 
zamówienia określonym w SIWZ,  

9) zmiana terminów płatności składki, 
10) aktualizacja danych Wykonawcy, w szczególności zmiana: nazwy, adresu siedziby, 
11) zmiana, w której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy Wykonawca, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, 

12) zmiana w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu 
pojęć zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości, 

13) zmiana postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 
obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy, 

14) zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek 
redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, 

15) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
i  ceny jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez 
Wykonawcę koszty, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o  których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 
planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  

Wykonawcę. 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 15) powyżej każda ze stron umowy, 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może 

zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki 

podatku VAT od daty jego zmiany. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny 

okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym 
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załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych 

kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

16) zmiana początku okresu ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w  § 3 umowy. 

 
Pytanie nr 15 
Zał. 5 §6 ust. 5 str. 37 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na „Składka płatna jest w okresach 
miesięcznych do 25-go dnia każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc ochrony, na wskazany 
przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.”  
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Zał. 5 §7 str. 38 Wykonawca prosi o doprecyzowanie, co Zamawiający oczekuje w ramach prawa 
opcji, jak Wykonawca ma interpretować zapis: 

A. „W okresie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do rozszerzenia umowy 
ubezpieczenia w zakresie opisanym w §2 umowy.” §2 odnosi się do przedmiotu umowy i 
załącznika nr 6 do SIWZ, co oznacza, że Zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany 
warunków obsługowych oraz zmiany procedur będących w wariantach (podstawowym i 
lub rozszerzonym). Wykonawca chciałby wykluczyć sytuację, w której to Zamawiający 
będzie oczekiwała dodania procedury medycznej lub wdrożenia formy obsługowej 
wcześniej niezweryfikowanej pod względem możności jej zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, co może się okazać niemożliwe w trakcie trwania umowy.. 

B. „Prawo opcji może polegać na ubezpieczeniu na warunkach niniejszej umowy kolejnych 
osób w dacie i po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia (początku realizacji umowy), a 
także na zmianie przez ubezpieczonego wariantu i/lub pakietu w dacie i po dacie 
zawarcia umowy ubezpieczenia (początku realizacji umowy).” Czy Wykonawca ma 
rozumieć, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do rotacji między wariantami 
ubezpieczenia i pakietami?  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie szacowanej/orientacyjnej liczby zmian 
którą Zamawiający zamierza wprowadzić. 

C. „Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w 
oparciu o składki jednostkowe (składki określone w Formularzu ofertowym dla danych 
wariantów i pakietów) do wysokości nie większej niż 30% wartości zamówienia 
podstawowego (…)”. Czy Wykonawca ma rozumieć, że Zamawiający przewiduje 
możliwość zwiększenia liczby zatrudnionych o 30% i co za tym idzie proporcjonalnie 
składkę „w oparciu o składki jednostkowe”? 

Odpowiedź na pytanie nr 16 
Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia: Intencją Zamawiającego jest możliwość rozszerzenia 
umowy na warunkach opisu przedmiotu zamówienia określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający w ramach prawa opcji nie pozostawia sobie prawa do zmiany warunków 
obsługowych oraz zmiany procedur zawartych w wariantach (podstawowym i rozszerzonym). W 
myśl §2 ust. 2 umowy Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 6 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 
Prawo opcji polega na ubezpieczeniu na warunkach zawartej umowy kolejnych osób w dacie i po 
dacie zawarcia umowy ubezpieczenia (początku realizacji umowy), a także na zmianie przez 
ubezpieczonego wariantu i/lub pakietu w dacie i po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia 
(początku realizacji umowy). Prawo opcji służy zabezpieczeniu sytuacji, w której dojdzie do zmian 
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osobowych w grupie w stosunku do danych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 
mających wpływ na wzrost wysokości składki opłacanej przez Zamawiającego.  
Prawo opcji – maksymalnie do wysokości 30% składki za zamówienie podstawowe w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia – określa maksymalną kwotę składki dodatkowej jaką 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie składki za ubezpieczenie nowych osób w dacie 
i po dacie zawarcia umowy oraz zmian w zakresie wariantów i pakietów.  
W związku z tym, że umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy Zamawiający nie może 
wykluczyć rotacji pomiędzy poszczególnymi pakietami i wariantami (z zachowaniem zasad 
określonych opisem przedmiotu zamówienia) czy też zmian liczby zatrudnionych pracowników. 
 
Pytanie nr 17 
Zał. 1 „formularz ofertowy” i Zał. 5 §6 ust. 1 str. 37 Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak ma 
zostać uzupełniony formularz ofertowy o informacje odnoszące się do Ceny zamówienia 
wynikającego z prawa opcji/ wartość umowy wynikająca z prawa opcji, jakie założenia 
Zamawiającego należy uwzględnić. 
W zał. 5 §7 str. 38 prawo opcji zostało przedstawione, jako katalog otwarty umożliwiający 
wprowadzenie zmiany do umowy niezależnie od pierwotnych zapisów i założeń obsługowo 
zakresowych. O takiej możliwości świadczą zapisy: „ Zamawiający ma prawo do rozszerzenia 
umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w §2 umowy. Prawo opcji może polegać na (…)”. 
Brak precyzyjnych informacji uniemożliwia Wykonawcy kalkulacji oferty w odniesieniu prawa 
opcji i ryzyka ubezpieczeniowego z tym związanego. Dlatego Wykonawca prosi o przedstawienie 
konkretnych przykładów (sprecyzowanie katalogu zmian) wraz z podaniem szacowanej liczby 
zmian np. w oparciu o realizację stanu faktycznych potrzeb z ubiegłych lat u obecnego 
Ubezpieczyciela/Świadczeniodawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Pełnomocnik Zamawiającego w zakresie wyjaśnień w jaki sposób należy rozumieć prawo opcji 
odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 16. 
W Formularzu ofertowym podana została instrukcja jego uzupełnienia. 
 

Pytanie nr 19 
Zał. 5 §10 str. 39. Wykonawca wnioskuje o możliwość modyfikacji zapisu i dodanie zapisów o 
możliwości odstąpienia od ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie zostanie uzbierana minimalna 
partycypacja np. 60% zatrudnionych u Zamawiającego pracowników. 
Propozycja zapisu: 

1. „Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy tj. Wykonawcy należy się składka za okres, 
w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu. 

2. Jeśli w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Generalnej, do umowy 
ubezpieczenia przystąpi mniej niż 60% pracowników Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Generalnej w trybie 
natychmiastowym.” 

W przypadku zgody Zamawiającego na wprowadzenie zapisu jednak z innym poziomem 
partycypacyjnym Wykonawca prosi o jego wskazanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje modyfikacji w § 10 Załącznika nr 5 do SIWZ Wzór umowy 
poprzez dodanie ust. 2. 
 
BYŁO: 

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W  takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 
części umowy tj. Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającemu. 
 
JEST: 

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W  takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy tj. Wykonawcy należy się składka za okres, w 
którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu. 

2. Jeżeli w pierwszym miesiącu okresu ubezpieczenia (początek okresu ubezpieczenia zostanie 
wskazany przez Zamawiającego) do umowy ubezpieczenia przystąpi mniej niż 60% 
pracowników Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 
Generalnej w trybie natychmiastowym. 

 
Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje następujących zmian: 
 
a) zmiany Rozdziału VII SIWZ Termin wykonania zamówienia. 

 
BYŁO: 
Przewidywany okres ubezpieczenia: od 01.11.2020 roku do 31.10.2022 roku  

JEST: 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące 

Przewidywany okres ubezpieczenia od 01.11.2020 roku do 31.10.2022 roku  

Zamawiający zastrzega, że w związku z aktualną sytuacją pandemii koronawirusa termin 

rozpoczęcia realizacji zamówienia może zostać przesunięty o maksymalnie 1 miesiąc w stosunku 

do przewidywanego okresu ubezpieczenia, przy jednoczesnym zachowaniu 24 – miesięcznego 

okresu realizacji umowy. 

b) zmiany § 3 umowy 

 

BYŁO: 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres ……………….. roku do …………. roku.  

 

JEST: 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od ……………….. roku do 

…………. roku.  

2. Zamawiający zastrzega, że w związku z aktualną sytuacją pandemii koronawirusa termin 

rozpoczęcia realizacji zamówienia (początku odpowiedzialności) może zostać przesunięty 



9 

 

o maksymalnie 1 miesiąc w stosunku do przewidywanego okresu ubezpieczenia, przy 

jednoczesnym zachowaniu 24 – miesięcznego okresu realizacji umowy. 

c) zmiany § 5 umowy – zmiana wprowadzona w odpowiedzi na pytanie nr 14 poprzez dodanie 
pkt 16 

Pytanie nr 31 
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy §4 pkt 2 i 4  
W związku z tym, iż podpisanie umowy generalnej następuje przed początkiem 
odpowiedzialności, czy Zamawiający zgodzi się aby polisy potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia wystawione i przekazane zostały Zamawiającemu w pierwszym miesiącu ochrony 
ubezpieczeniowej, natomiast przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia Zamawiającemu 
przekazany byłby wzór polisy?  
Odpowiedź na pytanie nr 31 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że polisa zgodnie z §4 ust. 4 Załącznika nr 5 Wzór umowy 
będzie mogła zostać wystawiona oraz doręczona Zamawiającemu po terminie wskazanym w ust. 
2 (najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności Wykonawcy), jeżeli pozostaje to bez 
wpływu na okres odpowiedzialności Wykonawcy i możliwość korzystania przez ubezpieczonych 
ze świadczeń będących przedmiotem umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Pełnomocnik 
Zamawiającego modyfikuje §4 ust. 4 Załącznika nr 5 Wzór umowy poprzez dodanie frazy „oraz 
nie spowoduje braku możliwości opłacenia przez Zamawiającego składki w terminie określonym 
w SIWZ”. 
 
BYŁO: 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną 
część niniejszej umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polis) w zakresie wskazanym w §2 
umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Ubezpieczeni zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową z pełnym prawem korzystania ze 
wszystkich świadczeń określonych umową od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy.  

4. Wystawienie oraz doręczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ochronę 
ubezpieczeniową (polis) po terminie wskazanym w ust. 2 pozostaje bez wpływu na okres 
odpowiedzialności Wykonawcy i możliwość korzystania przez ubezpieczonych ze 
świadczeń będących przedmiotem umowy ubezpieczenia.  

5. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób, 
które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w pierwszym miesiącu 
odpowiedzialności. 

6. Zamawiający w terminie do 20. dnia każdego miesiąca przekaże Wykonawcy informację na 
temat zmian osobowych w grupie (przystąpienia, odejścia, zmiany wariantów i pakietów), 
które będą obowiązywały od następnego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej.  
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JEST: 
 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną 
część niniejszej umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polis) w zakresie wskazanym w §2 
umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Ubezpieczeni zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową z pełnym prawem korzystania ze 
wszystkich świadczeń określonych umową od pierwszego dnia okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy.  

4. Wystawienie oraz doręczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ochronę 
ubezpieczeniową (polis) po terminie wskazanym w ust. 2 pozostaje bez wpływu na okres 
odpowiedzialności Wykonawcy, możliwość korzystania przez ubezpieczonych ze świadczeń 
będących przedmiotem umowy ubezpieczenia oraz nie spowoduje braku możliwości 
opłacenia przez Zamawiającego składki w terminie określonym w SIWZ.  

5. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób, 
które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w pierwszym miesiącu 
odpowiedzialności. 

6. Zamawiający w terminie do 20. dnia każdego miesiąca przekaże Wykonawcy informację na 
temat zmian osobowych w grupie (przystąpienia, odejścia, zmiany wariantów i pakietów), 
które będą obowiązywały od następnego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej.  

 
Pytanie nr 32 
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy §4 pkt 5 i 6 
W nawiązaniu do powyższego zapisu, czy Zamawiający zgodzi się, aby obsługa ubezpieczenia była 
realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu, który Wykonawca zobowiązuje się 
udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas ewidencja danych osób przystępujących do 
ubezpieczenia jak i występujących z ubezpieczenia odbywałaby się w elektronicznym systemie, 
za jego pośrednictwem dane te wysyłane byłyby do Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały 
deklaracji przystąpienia przekazywane byłyby Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 32 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca dysponuje systemem 
elektronicznym, który bezpłatnie udostępni Zamawiającemu, obsługa ubezpieczenia 
zdrowotnego będzie mogła być realizowana przy jego wykorzystaniu. Podpisane oryginały 
deklaracji przystąpienia przekazywane byłyby wówczas Wykonawcy w celu dokonania ich 
archiwizacji. 
 
Pytanie nr 33 
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy § 6 pkt 8 oraz Załącznik nr 6 do SIWZ, OPZ, pkt III. 
Przystępowanie do ubezpieczenia. Początek i koniec odpowiedzialności ppkt 13 
Czy Zamawiający zgodzi się aby ww. zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w 
terminie jest niezbędna do nadania początku odpowiedzialności? oraz czy Zamawiający zgodzi się 
zmodyfikować zapis na następujący:  
W przypadku nieopłacenia przez Zamawiającego składki w terminie określonym w SIWZ umowa 
ubezpieczenia nie ulega zawieszeniu ani natychmiastowemu rozwiązaniu pod warunkiem, że  
składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do końca miesiąca, za który jest należna. 
Wykonawca z zachowaniem formy pisemnej wzywa Zamawiającego do zapłaty, wyznaczając mu 
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dodatkowy termin do uregulowania należności oraz informując go o skutkach nieopłacenia 
składki w dodatkowym terminie. Dodatkowy termin do opłacenia składki nie może być krótszy 
niż 14 dni.  
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.  
 

Pytanie nr 36 
Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania oferty przetargowej na dzień 16.10.2020 – dot. 
rozdz. XVI SIWZ – Miejsce i termin składania ofert. 
Odpowiedź na pytanie nr 36 
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
BYŁO: 
Termin złożenia oferty: do dnia do dnia 13.10.2020r.  do godziny 12:15. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2020r. o godzinie 12:30 oraz za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. 
JEST: 
Termin złożenia oferty: do dnia do dnia 15.10.2020r.  do godziny 12:15. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020r. o godzinie 12:30 oraz za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. 
 

Pytanie nr 38 
Wykonawca prosi o interpretację zapisów dot. prawa opcji znajdujących się w umowie generalnej 
- załącznik nr 5 do SIWS paragraf 7 ust. 2 w celu prawidłowego zrozumienia zapisów umowy 
generalnej. 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 16. 
 

Pytanie nr 42 
Prosimy o zmianę zapisu „Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres 24 miesięcy. 
Wysokość składki za poszczególne pakiety w ramach wariantów ochrony ubezpieczeniowej 
będzie niezmienna w okresie realizacji umowy.„ Na zapis „Umowa ubezpieczenia zostanie 
zawarta na okres 24 miesięcy. Wysokość składki za poszczególne pakiety w ramach wariantów 
ochrony ubezpieczeniowej będzie niezmienna w okresie realizacji umowy pod warunkiem 
szkodliwości po pierwszym roku nie przekraczającej 60%.„ 
Odpowiedź na pytanie nr 42 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. 
 

Pytanie nr 43 
Jeżeli możliwa jest zmiana powyższego zapisu prosimy również o przedłużenie terminu składania 
ofert do 16.10.2020. 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
Pełnomocnik Zamawiającego udzielił odpowiedzi przy pytaniu nr 36. 
 

 

Pełnomocnik Zamawiającego  
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