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Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na grupowe
ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników PIWet-PIB.
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
1. Czy przewidują Państwo pakiety rodzinne (ubezpieczenie pracownika wraz ze
współmałżonokiem, wraz z dziećmi, wraz ze współmałżonkiem i dziećmi) - jeśli tak, to
proszę podać ilość przewidywanych pakietów rodzinnych. Odpowiedź: pakiety
rodzinne nie są przedmiotem postępowania przetargowego. Postępowanie obejmuje
ubezpieczenie dla pracowników. Jeśli Wykonawca po zawarciu umowy z
Zamawiającym wystąpi z taką propozycją to ewentualnie w przypadku zainteresowania
jest możliwe zawarcie umów pomiędzy wykonawcą a indywidualnymi osobami –
członkami rodzin pracowników.
2. Czy zakres usług ma przewidywać świadczenia medycyny pracy. Odpowiedź: nie
3. Ile jest zgłaszanych do ubezpieczenia pracowników w wieku od 65 lat - proszę podać
wiek każdej osoby w wieku od 65 lat. Odpowiedź: pracownicy w wieku od 65 roku 15 osób:
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4. Punkt 6 ust.2) ppkt b) SIWZ mówi o konieczności złożenia referencji wg poniższego
brzmienia:
" O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (...):
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Prawa zamówień publicznych,
dot.(...):
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zrealizowali w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi grupowego ubezpieczenia
zdrowotnego dla podmiotów zatrudniających min. 50 pracowników oraz potwierdzą, że
usługi te zostały wykonane z należytą starannością - referencje), " pytanie: czy na
potwierdzenie powyższego wymogu można złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy,
zawierające stwierdzenie spełnienia powyższych warunków, tj. oświadczenie z
podaniem ilości ubezpieczanych przez Wykonawcę podmiotów zatrudniających min.50
pracowników, okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia oraz oświadczenie o
wykonywaniu usługi z należytą starannością?
Odpowiedź: zgodnie z zapisami siwz pkt. 7 ppkt. 5 zamawiający wymaga na
potwierdzenie ww. warunku wykazu zrealizowanych co najmniej 2 usług w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie usługi ubezpieczenia medycznego dla
podmiotów zatrudniających min. 50 pracowników oraz potwierdzenia, że usługi te
zostały wykonane z należytą starannością.
Potwierdzeniem należytego wykonania usługi mogą być referencje udzielone
wykonawcy przez podmiot dla którego świadczona była usługa.
5. Czy niniejszy przetarg jest prowadzony przy współudziale brokera ubezpieczeniowego
(jeśli tak, to proszę o podanie danych kontaktowych). Odpowiedź: nie
6. Czy nie brakuje załącznika w którym można ująć listę placówek medycznych – par 2
pkt. 1 mówi o załączniku nr 3 który jest oświadczeniem o spełnieniu warunku do
udziału w postępowaniu. Odpowiedź: Załącznik nr 3 będzie to załącznik do przyszłej
umowy zawieranej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu.
Aby spełnić wymóg miejsca świadczenia usług: Puławy i Lublin (pkt. 1 SIWZ) należy
stworzyć informację, która należy dołączyć do oferty wskazując placówki medyczne, w
których świadczona będzie usługa.
7. Prosimy o podanie procentowego udziału kobiet w każdej grupie wiekowej lub podanie
ilości kobiet w każdej grupie. Odpowiedź:
w tym kobiet
liczba osób
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