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Oznaczenie postępowania: 1/ZP/AT/2021 

 

USŁUGA 

Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Filharmonii Śląskiej 

im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz członków ich rodzin 

 

Wyjaśnienia treści SWZ - 2 

 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach,  

ul. Sokolska 2, 41-084 Katowice, prowadząc procedurę zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, w przedmiocie 

zamówienia na usługę „Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników 

Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach oraz 

członków ich rodzin” stosownie do treści art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 1 Ustawy  

z dnia 11 września 2019r. - Pzp, w związku z niżej wymienionymi pytaniami 

Wykonawców wyjaśnia: 

 
 
Działając na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie 
treści specyfikacji warunków zamówienia SWZ, a w szczególności: 
 
29. O ponowną analizę i pozytywną odpowiedź na pytania nr 15, 17, 19 – 22. Utrzymanie 

dotychczasowych zapisów zmusi Wykonawcę do znacznego podwyższenia składki, co 
może skutkować decyzją o odstąpieniu od dalszego postępowania. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko co do udzielonych odpowiedzi na 
pytanie nr 15, 17, 19-22.  

 
30. O zgodę na modyfikację w ramach Oferty zapisu IV.44 tak, by definicje: nowotworu 

złośliwego (choroby nowotworowej) oraz operacji onkologicznej mógł określić 
Wykonawca. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w punkcie IV.44 OPZ w SWZ wskazał definicję nowotworu, która 
określać będzie odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie dodatkowego  
świadczenia z tytułu choroby nowotworowej. Zamawiający uzna za równoważną, 
zmodyfikowaną w swoim brzmieniu definicję wykonawcy ale tylko taką, która nie 
będzie ograniczać zakresu odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie ubezpie-
czanego ryzyka – w dodatkowym świadczeniu z tytułu choroby nowotworowej. 
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31. O odpowiedź na pierwszą część pytania nr 27: Czy Zamawiający zgodzi się aby ww. 

zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do 
nadania początku odpowiedzialności? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę by zmodyfikowany zapis nie odnosił się do pierwszej 

składki. 

 
32. ponowną analizę pytania nr 10 i modyfikację zapisu dotyczącego okresu za jaki jest 

możliwe przekazanie danych tj. dane na dzień 15.04.2023 r. będą obejmowały okres 
od początku ochrony do dnia 28.02.2023 r. Wykonawca informuje, że dane, które będą 
obejmowały okres od początku ochrony do dnia 31.03.2023 będą możliwe do 
przekazania po 15.05.2023 r. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje udzieloną odpowiedź. 

 
 
 
Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania i modyfikacje są integralną częścią SWZ i są wiążące 
zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiającego.  
 
 


