Katowice, dnia 19 października 2020 r.

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA OTRZYMANE PYTANIA DO
TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Dotyczy: grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Katowicach oraz członków ich rodzin (współmałżonków/partnerów życiowych
ubezpieczonych oraz ich pełnoletnich dzieci)

Pytania otrzymane w dniu 16.10.2020 r.:
1. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawy. Na etapie zawierania
umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia
Beneficjenta
Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika.
Wzór
oświadczenia
przesyłamy w załączeniu.
2. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, II, pkt 10, ppkt 2) - Wykonawca prosi o
potwierdzenie, że w ofercie musi uwzględniać jedynie koszty administracyjne o których
mowa w przedmiotowym punkcie.
3. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w
postępowaniu nie występuje broker oraz, że nie musi wliczać do oferty kosztów kurtażu
brokerskiego.
4. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, II, pkt. 9, ppkt. 3) oraz Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o udzielanym zamówieniu, Wzór Umowy, § 1, ust. 4, pkt. 3) - Wykonawca prosi o
wyjaśnienie poniższego fragmentu: „Brak złożenia deklaracji przystąpienia przez
wymienionych członków rodziny powoduje, że mają one wyłącznie status osób
współubezpieczonych w ubezpieczeniu pracownika." Wykonawca informuje, że brak
złożenia deklaracji przez w/w osoby powoduje, że osoba nie jest ubezpieczonym ani
współubezpieczonym.
5. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, II, pkt. 9, ppkt. 9) - Obecnie Wykonawca nie wymaga
składania formularzy/wniosków o wypłatę roszczenia, proces został uproszczony na
korzyść Klienta. Wystarczy dokumentacja potwierdzająca zajście zdarzenia.
6. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, II, pkt. 6, ppkt 24h - Czy Zamawiający zgodzi się, aby
ubezpieczenie lekowe było wykonywane przy pomocy karty aptecznej przeznaczonej do
realizacji w aptece poprzez bezgotówkowy odbiór produktów aptecznych?
7. Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 13 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający ma
na myśli przysposobienie dziecka do lat 3.
8. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, II, pkt. 9, ppkt 4) -Wykonawca zwraca się z prośbą

o wskazanie ilości osób przebywających na zwolnieniach, zasiłkach itp. zgodnie z opisem
powołanego punktu.
9. Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres
rekonwalescencji ograniczał się do 30 dni?
10. Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 11 - Czy Zamawiający będzie skłony zgodzić się, aby
świadczenie odnosiło się do dziecka do 25 roku życia?
11. Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 10 - Czy Zamawiający potwierdza, że za uczęszczanie do
szkoły nie uznaje się kursów oraz kształcenia korespondencyjnego?
12. Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 8 - Czy Zamawiający, przyjmie następującą definicję
wypadku komunikacyjnego obowiązującą u Wykonawcy, które jest znacznie szersza i
bardziej korzystna dla ubezpieczonego niż zaproponowana przez Zamawiającego:
wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek wywołany: a) ruchem pojazdu na drodze
- jeśli brałeś w nim udział jako uczestnik ruchu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym). Pojazdem jest również tramwaj, b) ruchem pojazdu kolejowego, którego
porusza pojazd trakcyjny (pojazd z własnym napędem) oraz metra - jeśli byłeś pasażerem
albo członkiem załogi tego pojazdu. Wypadkiem komunikacyjnym nie jest wypadek, który
dotyczy kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo
-terenowego, c) ruchem samolotu (pasażerskiego koncesjonowanych linii lotniczych) - jeśli
byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy samolot: - został uszkodzony lub zniszczony albo
- zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu, d) ruchem statku - jeśli
byłeś członkiem załogi lub pasażerem, gdy statek: - zatonął lub został uszkodzony albo zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego nie ma dostępu.
13. Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 7 - Czy Zamawiający potwierdza, że ma na myśli czynności i
polecenia za które opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w systemie
ubezpieczeń społecznych?
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w miejsce jednostki chorobowej „udar mózgu" jednostkę chorobową ..Krwotok śródmózgowy" o definicji: krwotok śródmózgowy wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej.
15. Załącznik nr 2 wzór umowy, §1 ust. 5 pkt. 1, oraz II Opis przedmiotu zamówienia ust. 10
pkt. 1 - W nawiązaniu do powyższych zapisów oraz w związku z tym, iż Zamawiający
rekomenduje obsługę ubezpieczenia za pośrednictwem elektronicznego systemu
informatycznego, czy zatem Zamawiający zgodzi się aby obsługa ubezpieczenia była
realizowana przez wyznaczonego i upoważnionego pracownika Zamawiającego
elektronicznie przy wykorzystaniu systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić
bezpłatnie? Dane pracowników byłyby wprowadzane do systemu i wysyłane do
Wykonawcy za pośrednictwem aplikacji - wymiana dokumentacji odbywa się
elektronicznie, a jedynie oryginały deklaracji przystąpienia byłyby przekazywane przez
Zamawiającego do Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji.

Odpowiedzi:
Ad.1
Według oceny Zamawiającego z powołanej ustawy nie wynikają względem transakcji
ubezpieczenia grupowego pracowników z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach
obowiązki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez Wykonawcę (miejskie
biblioteki publiczne nie są beneficjentami rzeczywistymi, według definicji wynikających z
tej ustawy). Niemniej, po wskazaniu przez Wykonawcę uzasadnienia wniosku i podstaw
prawnych dla przedstawionego oświadczenia, Zamawiający złoży wymagane oświadczenie.
Ad.2
Zamawiający nie rozumie, co Wykonawca rozumie pod pojęciem kosztów administracyjnych,
o których mowa w przedmiotowym punkcie.
Ad.3
Zamawiający potwierdza, że w postepowaniu nie występuje broker.
Ad.4
Zamawiający potwierdza, że brak złożenia deklaracji przystąpienia przez małżonka, partnera i
pełnoletnie dziecko, powoduje, że osoby te nie są ubezpieczonymi ani współubezpieczonymi,
a jedynie członkami rodziny ubezpieczonego lub współubezpieczonego objętymi
świadczeniami z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia.
Ad.5
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.
Ad.6
Zamawiający dopuszcza, aby ubezpieczenie lekowe było wykonywane przy pomocy karty
aptecznej.
Ad.7
Zamawiający potwierdza, że ma na myśli przysposobienie dziecka do lat 3.
Ad.8
Zamawiający informuje, że na dzień obowiązywania polisy ubezpieczeniowej na zasiłku
macierzyńskim będzie przebywało 6 osób, na urlopie wychowawczym 3 osoby. Nie jesteśmy
w stanie określić liczy osób, które będą przebywały na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby
lub opieki nad chorym członkiem rodziny.
Ad.9
Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rekonwalescencji ograniczał się do 30 dni.

Ad.10
Zamawiający nie wyraża zgody, aby świadczenie odnosiło się do dziecka do 25 roku życia.
Ad.11
Zamawiający potwierdza, że za uczęszczanie do szkoły nie uznaje się kursów oraz kształcenia
korespondencyjnego.
Ad.12
Zamawiający dopuszcza definicję wypadku komunikacyjnego obowiązującą u Wykonawcy.
Ad.13
Zamawiający potwierdza, że ma na myśli czynności i polecenia, za które opłacane są składki na
ubezpieczenie wypadkowe w systemie ubezpieczeń społecznych.
Ad.14
Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki chorobowej “udar mózgu” na jednostkę chorobową
“krwotok śródmózgowy” o zaproponowanej definicji.
Ad.15
W przypadku wyboru oferty Zamawiający zgodzi się, aby obsługa ubezpieczenia była
realizowana przez wyznaczonych i upoważnionych pracowników Zamawiającego
elektronicznie.

