
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 14.02.2014 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 
i zdrowie pracowników PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP w Warszawie. 

 (sprawa: KZP/06/2014).  

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907), Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
wykonawców:  

Pytanie 1 
 
Proszę o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu grupowego ubezpieczenia na życie Pakiet 
„Zdrowie”. 
Ubezpieczenia zdrowotne powinny być przedmiotem odrębnego przetargu, ewentualnie 
innego zadania. W obecnym kształcie, Zamawiający naraża się na unieważnienie 
postępowania z powodu braku ofert, jeśli PZU Życie SA nie zdecyduje się na złożenie oferty 
(to jedyny ubezpieczyciel na życie startujący w zamówieniach publicznych, który ma 
ubezpieczenia zdrowotne). 
Poza tym, ogłoszenie przetargu „pod jednego” ubezpieczyciela narusza zasady uczciwej 
konkurencji, co może spowodować nałożenie kar za Zamawiającego. 
Zamawiający, może podzielić zamówienie na dwa niezależne zadania: ubezpieczenie grupowe 
na życie oraz grupowe ubezpieczenie zdrowotne – Pakiet „Zdrowie”, o co wnioskujemy.     
 
Odpowiedź: 
Koszt przedmiotowego ubezpieczenia Zamawiający zamierza pokryć z własnych środków 
finansowych. Intencją Zamawiającego nie było ograniczenie konkurencji, a jedynie poprzez 
nie wydzielenie odrębnych polis obniżenie kosztu ubezpieczenia przy jednoczesnym 
rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej.  
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia odrębnych polis. 
 
 
Pytanie 2 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by wcześniej nieubezpieczeniu Zamawiającego członkowie 
rodzin pracowników, przystępując do umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania wypełniali oświadczenie o stanie zdrowia (3 pytania)? Oświadczenie to składa 
się z poniższych pytań: 
 

1. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat 
przebywał/a Pan/Pani na 
zwolnieniu lekarskim z powodu 
choroby przez okres dłuższy niż 3 
tygodnie jednorazowo (w 
przypadku kobiet nie dotyczy ciąży 
lub porodu)? 

Tak/Nie 



 
W przypadku odpowiedzi „tak”, 
prosimy o napisanie poniżej jakie 
choroby lub dolegliwości były 
przyczyną zwolnienia (jak długo) 
………………………………. 

2. Czy kiedykolwiek zasięgał/a 
Pan/Pani porady lekarskiej lub 
rozpoznano u Pana/Pani 
którąkolwiek z chorób: nowotwór 
lub guz innego rodzaju, białaczkę, 
cukrzycę, chorobę wrzodową 
żołądka, przewlekłe zapalenie 
trzustki, stwardnienie rozsiane, 
nadciśnienie tętnicze, chorobę 
wieńcową z zawałem serca lub bez 
zawału serca, udar mózgu, 
choroby nerek, padaczkę, chorobę 
psychiczną, zaburzenia 
zachowania, choroby płuc, 
nosicielstwo wirusa HIV, zespół 
nabytego upośledzenia odporności 
(AIDS), chorobę alkoholową, 
choroby wątroby lub przebył/-a 
Pan/Pani leczenie 
kardiochirurgiczne? 
 
W przypadku odpowiedzi „tak” 
prosimy o załączenie kopii 
dokumentacji medycznej (karta 
informacyjna leczenia szpitalnego, 
historia choroby z przychodni lub 
wyniki wykonywanych badań). 

Tak/Nie 

3. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się 
Pan/Pani lub orzeczono u 
Pana/Pani niezdolność do pracy 
lub stopień niepełnosprawności? 

Tak/Nie 

 
Pracownicze ubezpieczenie grupowe jest przede wszystkim skierowane do pracowników 
Zamawiającego. Członkowie rodzin są grupą nieopisaną, w dużej mierze nie znana nawet 
Zamawiającemu. Możliwość weryfikacji osób wcześniej nieubezpieczonych pozwoli uniknąć 
wzrostu poziomu szkodowości a co za tym idzie istotnego pogorszenia warunków dla 
ubezpieczonych, w szczególności pracowników, w przyszłym postępowaniu.   
 
Odpowiedź: 
Pytanie to nie dotyczy przedmiotowego zamówienia – zamówienie dotyczy grupowego 
ubezpieczenia na życie wyłącznie pracowników, a nie członków ich rodzin. 
 
Pytanie 3 
 
Proszę o podanie przebiegu szkodowości w obecnie funkcjonujących umowach u 
Zamawiającego, uwzględniającego przynajmniej kwoty zapłaconych świadczeń w stosunku do 
zapłaconej przez Zamawiającego składki ( ewentualnie w formie wskaźnika %). 
 
Informacja ta, pozwoli wyrównać szanse wszystkich Wykonawców a także przygotować 
korzystniejsze oferty w ww. postępowaniu. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiotowej informacji o przebiegu szkodowości w 
obecnym ubezpieczeniu. Informacje o wypłaconych świadczeniach nie wpływają 
bezpośrednio do Zamawiającego - przekazywane są bezpośrednio do osób ubezpieczonych. 
Zamawiający nie prowadzi żadnej statystyki w tym zakresie. 
 
Pytanie 4 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę, by pracownicy przystępujący ze „zwłoką” tzn. po 3 
miesiącach od daty nabycia uprawnień, przystępując do umowy ubezpieczenia zawartej w 
wyniku niniejszego postępowania wypełniali oświadczenia o stanie zdrowia ( 3pytania)? 3 
miesięczny okres przystąpienia jest okresem wystarczającym na zapoznanie się z programem 
oraz podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do ubezpieczenia. Możliwość weryfikacji 
pracowników przystępujących ze zwłoką pozwoli przygotować bardziej korzystną ofertę 
uwzględniającą wymogi Klienta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, aby pracownicy wypełniali ankiety medyczne oraz na 
weryfikację informacji dotyczących stanu ich zdrowia. Wobec pracowników, którzy przystąpią 
do ubezpieczenia po okresie 3 miesięcy od nabycia prawa do przystąpienia do ubezpieczenia 
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania okresów karencji zgodnie z SIWZ.    
 

 
Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone 
wyjaśnienia. 

 


