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Wrocław, dnia 13.11.2019 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę grupowego ubezpieczenia na życie  

pracowników oraz członków rodzin pracowników  

Związku Komunalnego Gmin  

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 210/2019/N/Kalisz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina”, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi 

na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 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. ustawę. Na etapie 

zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia 

Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Wzór oświadczenia przesyłamy 

w załączeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 2: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana wysokość kosztów (łącznie 15%) 

obsługi oraz kurtażu umowy ubezpieczenia stanowi wartość brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podana wysokość kosztów to maksymalne koszty 

administracyjne. Informujemy, że koszty administracyjne, za czynności związane  

z zawarciem i administrowaniem umową ubezpieczenia w zakresie określonym w art. 4 pkt. 

2 Ustawy z dnia 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń są zwolnione z podatku VAT. 

Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie obciążony w/w kosztami z tyt. zawarcia  

i obsługi umowy ubezpieczenia. 

 

Pytanie 3: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej w SWZ, 

dział II, pkt 2 i innych analogicznych: „Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje 

również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem 

grupowym funkcjonującym u Zamawiającego (…)” warunkiem jest zachowanie ciągłości 

odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana także 

jako ciągłość w opłacaniu składek 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 4: SWZ, dział II.2 – prośba do Zamawiającego o wskazanie liczby aktualnie 

ubezpieczonych współmałżonków / pełnoletnich dzieci. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba aktualnie ubezpieczonych członków rodzin 

pracowników została wskazana w SWZ, Rozdział I – Podstawowe dane: tabela. 

 

Pytanie 5: SWZ, dział II.3 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że zdarzenia,  

o których mowa we wskazanym punkcie, a dotyczące osób objętych odpowiedzialnością  

w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

również powinny zajść w okresie trwania tej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 6: SWZ, dział II.13 – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zapis „zgodnie 

z OWU” oznacza, iż obowiązywać będą zasady z OWU dotyczące precyzyjnego określenia 

wysokości świadczeń (z zastrzeżeniem nadrzędności punktów SWZ). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 7: Załącznik nr 4, § 6 pkt 5 Czy Zamawiający potwierdza, że zapis nie odnosi się 

do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania początku 

odpowiedzialności? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Beata Sobkowicz-Gostyńska 


