
Dotyczy zaproszenia do składania ofert: „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia 

zdrowotnego dla pracowników Zamawiającego, członków ich rodzin oraz partnerów – Zamawiający: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej.” 

 
Numer referencyjny: Znak sprawy:SZ.26.9.2022/ZO 

 
          Pytanie nr 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 wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia wynikającego z realizacji 

obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu na etapie zawierania umowy. 

 

           Pytanie nr 2 

 

Prośba o informację czy w postępowaniu bierze udział pełnomocnik Zamawiającego 
(broker), jeśli tak prośba o informację.  
Wykonawca prosi o podanie łącznych kosztów (wysokość %, wartość brutto) obsługi oraz 
kurtażu umowy ubezpieczenia.  
 

Odpowiedź 

Postępowanie jest prowadzone bez udziału pełnomocnika Zamawiającego (brokera). 

 
 

         Pytanie nr 3 

 
Zał. nr 1 postanowienia pkt 4 str. 6 Wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie·, iż w 

zapisie wskazanego pkt doszło do omyłki pisarskiej sygnalizującej, że dane o zatrudnieniu 

są aktualne na dzień 30.06.2020r, przy czym w tym samym punkcie w akapicie nad tabelą 

ze strukturą widnieje informacja, iż jest to stan aktualny na dzień 30.06.2022r.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że dane o zatrudnieniu są aktualne na dzień 30.06.2022 roku i 

poprawia omyłkę. 

      Pytanie nr 4 

Zał. nr 1 Zał. 1. I pkt 1 str. 1 Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, jeżeli 

Wykonawca udostępni czynną całą dobę infolinię w formie telefonicznego kontaktu 

ogólnopolskiego nr tel. stacjonarnego oraz infolinii Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione. 

 

           Pytanie nr 5 

 

Zał. 1. I pkt 7 str. 1 Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, jeżeli Wykonawca 

udostępni każdemu uprawnionemu narzędzie, w którym uprawniony będzie mógł 

samodzielnie umówić procedurę medyczną na dogodny dla niego termin a w przypadku 



braku dostępności terminu będzie mógł zlecić umówienie procedury medycznej  

za pośrednictwem narzędzia bądź infolinii Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione. 

 

          Pytanie nr 6 

Zał. nr 1 pkt 4 str. 1 - vs zakres świadczeń medycznych przedstawiony, jako wymagania 

minimalne dla pakietu podstawowego/ pakietu rozszerzonego i pakietu VIP str. 2-5 

Zamawiający wskazał w pkt 4 wymóg zapewnienia dostępu do wizyt domowych w dni 

powszechne w godzinach pracy placówki jednakże w zakresie świadczeń nie wskazał 

dokładnych informacji czy w związku z tym Wykonawca może rozumieć, że należy 

zastosować standardowe uregulowania wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w takim przypadku należy zastosować standardowe 

uregulowania wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7 

 

Zał. nr 1 pkt 14 str. 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie zapisu „Wybierając 

zakres podstawowy pracownik może zmienić ten zakres na zakres rozszerzony bez 

ograniczeń terminowych. W przypadku zmiany zakresu z zakresu podstawowego na zakres 

rozszerzony ponowny powrót do zakresu podstawowego będzie możliwy dopiero w rocznicę 

umowy.” Lub jego modyfikacje przez wprowadzając ograniczenie terminowe na zmianę 

zakresu  

z zakresu podstawowego na rozszerzony.  

Propozycja zapisu: 

„Wybierając zakres podstawowy pracownik może zmienić ten zakres na zakres rozszerzony 

w terminie pierwszego miesiąca obowiązywania umowy/ polisy. W przypadku zmiany 

zakresu z zakresu podstawowego na zakres rozszerzony ponowny powrót do zakresu 

podstawowego będzie możliwy dopiero w rocznicę umowy.” 

 

Uzasadnienie:       

Wymóg zapewnienia zmiany zakresu świadczeń z podstawowego na rozszerzony  

w dowolnym terminie trwania umowy zwiększa ryzyko utylizacji kontraktu, która 

Wykonawca musiałby odpowiednio oszacować. Wskazanie max. terminu dokonywania 

zmiany na początku funkcjonowania kontraktu znacząco stabilizuje szkodowość kontraktu. 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje propozycję zapisu Wykonawcy i zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

          Pytanie nr 8 

Zał. 1 postanowienia pkt 3 str. 6 wykonawca prosi o potwierdzenie interpretacji, ·iż 

Zamawiający w wskazanym pkt ma na myśli możliwość zmiany pakietu pracowniczego 

(mniejszego) na pakiet partnerski /rodzinny, czyli zwiększony. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 



            Pytanie nr 9 

 

Zał. nr 3 §4 ust. 2 str. 3 Czy, w związku z faktem, że polisa jest dokumentem księgowym 

równoważnym fakturze, Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku wystawienia przez 

Wykonawcę polisy spełniającej wymogi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 

grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, Zamawiający uzna to za spełnienie wymogu 

wystawienia faktury i tym samym wykreślił obowiązek wystawienia faktury? Dz.U. z 2013 

roku, Poz. 1485 

 

Odpowiedź 

          Zamawiający nie wyraża zgody. 

          Pytanie nr 10 

 

Zał. nr 3 §4 ust. 1 str. 2 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w następujący sposób:  

 „Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, płatne jest w okresach 

miesięcznych. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu 

umowy będzie następowała do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ochrony.” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 2 Umowy na: „Płatność wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie następowała do 25 dnia każdego 

miesiąca ochrony, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.” 

          Pytanie nr 11 

 

Zał. nr 3 §2 str. 2 oraz Zaproszenie pkt V str. 2 Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisu 

terminu realizacji zamówienia z 7 na 12 miesięcy z jednoczesnym zastosowaniem zapisu z 

umowy „(…) lub do wcześniejszego wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, 

wskazanego w § 3 ust. 1, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.” 

Uzasadnienie: 

Standardem rynkowym jest, że grupowe umowy ubezpieczenia „zdrowotnego” zawierane są 

na czas określony min. 12 miesięcy jednakże ustawodawca wskazała, iż Ubezpieczający 

mimo zawarcia umowy na 12 miesięcy ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w 

dowolnym momencie przez jego wypowiedzenie z zachowanie odpowiedniego okresu 

wypowiedzenia np.: „Umowa może być wypowiedziana przez ubezpieczającego w każdym 

czasie, bez podawania przyczyny, na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio 

po miesiącu, w którym Wykonawca otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu.” Termin 

realizacji ochrony ubezpieczenia w większości firm ubezpieczeniowych jest 12 miesięczny 

wspierany przez systemy i wystandaryzowany –zautomatyzowany. Niestandardowe czas 

trwania umowy wymusza na potencjalnych Oferentach zmian systemowych, co może 

się wiązać z dodatkowymi kosztami.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

            

 



          Pytanie nr 12 

 

Załącznik nr 3, umowa § 7 ust 1 - Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku 

ewentualnego wypowiedzenia, okres ten będzie trwać 3 miesiące, gdzie rozpocznie się od 1-

go dnia miesiąca, następującego po złożonym wniosku Zamawiającego i zakończy się z 

ostatnim dniem kalendarzowym trzeciego miesiąca wypowiedzenia? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie potwierdza i podtrzymuje zapis zawarty we wzorze umowy. 

 

          Pytanie nr 13 

Załącznik nr 3, umowa § 8 ust 8 - Wykonawca zaznacza, że skutkiem potrącenia 

równowartości naliczonych ewentualnych kar umownych ze składek, o których mowa w § 4 

umowy tj. nie przekazania ich w terminie na konto Wykonawcy będzie zawieszenie ochrony 

ubezpieczeniowej oraz brak możliwości nadania odpowiedzialności dla osób nowo 

dochodzących w tym okresie. Początek odpowiedzialności w stosunku do osób 

przystępujących rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu 

podpisanej deklaracji przystąpienia przez osobę przystępującą do ubezpieczenia i opłacenia 

w terminie pierwszej składki. Art.814 § 2 oraz z art.829 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz zapisy § 8 pkt 8 Załącznika 

nr 3 mają bezpośredni związek z kwestią początku odpowiedzialności. W związku z 

powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu Zamawiającego, wskazując możliwe 

konsekwencje. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisów § 8 pkt 8. Na podstawie 

kodeksu cywilnego art. 805  § 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, 

w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie 

zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić 

składkę. Składka ubezpieczeniowa jest przekazywana na poczet ochrony, która jest 

zobowiązaniem Zamawiającego, ewentualna kara nałożona przez Zamawiającego będzie 

zobowiązaniem Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść § 8 ust 8 Umowy poprzez wykreślnie poprzedniego zapisu i w 

jego miejsce wpisanie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia 

mu wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu”.  

          Pytanie nr 14 

Załącznik nr 3, umowa §3 ust 2 i 4 - W nawiązaniu do zapisów, czy Zamawiający 

potwierdza, że obsługa ubezpieczenia będzie realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu 

systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, 

wówczas ewidencja danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i występujących z 

ubezpieczenia odbywać się będzie w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem dane 

te wysyłane będą do Wykonawcy.  Podpisane oryginały deklaracji przystąpienia 

przekazywane będą Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji. Salda polis/łączna 

składka miesięczna będą dostępne/widoczne na bieżąco dla osób wyznaczonych do obsługi 

ubezpieczenia przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

           Pytanie nr 15 



Załącznik nr 3, umowa § 4ust 2, 5,6,7,8 - Wykonawca informuje, że według aktualnego 

rozporządzenie Ministra Finansów oraz dodatkowych dokumentów otrzymanych z PIU oraz 

Ministerstwa Finansów, z których jednoznacznie wynika, że polisy ubezpieczeniowe są nadal 

traktowane, jako dokumenty równoważne fakturze, jeżeli zawierają dane, o których mowa 

w par. 3 pkt 2 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania 

faktur. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o podatku VAT podatnik nie jest obowiązany do 

wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 

ust. 1 ustawy. Przepis ten odnosi się m.in. do usług ubezpieczeniowych wskazanych w art. 

43 ust. 1 pkt 37 ustawy. W związku z powyższym Wykonawca nie wystawia faktur- 

wystawia polisy i prosi o usunięcie zapisów dotyczących faktur. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

          Pytanie nr 16 

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający może przedłużyć wskazany w zapytaniu 
ofertowym termin składania ofert na dzień 21.07.2022 r., z powodu krótkiego terminu i 
wynikającym z tego ograniczeniem w przygotowaniu oferty? 
 
Odpowiedź 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.07.2022 roku. 

 

Pytanie nr 17 

 

Zał. nr 3  §10 str. 5-6: Wykonawca będący zakładem ubezpieczeń podlega pod nadzór 

Komisji Nadzoru Finansowego i jest zobowiązany do przestrzegania norm prawnych i 

zaleceń nadzorującego do organu nadrzędnego. Dlatego Wykonawca wypracował zapisy 

spełniające wymogi prawne również względem RODO zaakceptowane przez KNF. W związku 

z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem; czy Zamawiający zgodzi się na zmianę 

zapisów i klauzul odnoszących się do RODO? 

Propozycja zmiany: 

„1. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie 

zatrudnionych, których dane osobowe będą przekazywane drugiej Stronie w celu realizacji 

Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem nr 679/2016 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu drugiej Strony.  

2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron niezwłocznie 

po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie 5 dni przekaże wszystkim osobom, o 

których mowa w ust. 1, informacje określone odpowiednio w załączniku nr ….. lub ….. do 

Umowy.  

3. Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 5 dni 

potwierdzenie zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Informację Administratora danych dla Reprezentantów każdej ze Stron stanowią 

odpowiednio załączniki.”    

Zapisy klauzul przekazuje w załączeniu do powyższego pytania. 

 

 
 



Informacja Administratora danych osobowych dla osób kontaktowych / osób wskazanych do 

wykonywania umowy 
 

 

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wykonawca (nazwa Wykonawcy) siedzibą w 
(adres Wykonawcy). 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: .......... lub pisemnie na 
wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem 
Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: ................ lub 
pisemnie na adres (dane Wykonawcy) 

[Przetwarzanie danych] 
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę, w 
związku z postępowaniem zakupowym prowadzonym przez administratora, do którego przystąpił 

Pani/Pana pracodawca lub wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę z 
administratorem.  
Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje służbowe 
dane kontaktowe.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
• przystąpienia oraz wzięcia przez Pani/Pana pracodawcę udziału w postępowaniu zakupowym – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór 
najkorzystniejszej oferty, 

• wykonania umowy handlowej wiążącej administratora z Pani/Pana pracodawcą – podstawą 
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz Pani/Pana 

pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu 
administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy, 

• wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów 
księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa 
podatkowego, 

• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą 
przez Wykonawcę umową handlową z Pani/Pana pracodawcą – podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; 
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz 
obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą. 

[Okres przechowywania danych] 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej 

przez Wykonawcę umowy z Pani/Pana pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych. 
[Przekazywanie danych] 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji 

należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
[Pani/Pana prawa] 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych 
przez Wykonawcę, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z 
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych w Polsce. 
 
Odpowiedź 
 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy i treść informacji. 

 
Pytanie nr 18: 
  



Zał. nr 3 §2 ust 2 Mając na uwadze iż przedmiotem umowy jest realizacja świadczeń zdrowotnych 

w ramach formy grupowego ubezpieczenie zdrowotne Wykonawca zwraca się z prośba o 

wykreślenie zwrotu: „(..) lub do wcześniejszego wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, 

wskazanego w § 3 ust. 1, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.”. Wskazany zwrot sugeruje 

formę realizacji świadczenie w postaci abonamentu medycznego i nie jest typowym zapisem dla 

umów ubezpieczenia na życie i zdrowie, co może być ocenione przez KNF jako niekorzystny zapis 

dla ubezpieczającego (a w dalszej części mieć niekorzystne skutki dla konsumenta). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian. 

 
 


