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Wrocław, 07.08.2013r. 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 
pracowników oraz członków rodzin 
pracowników Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO SIWZ   
Nr sprawy:  A.I.271-29/13 

 

 
Działając w imieniu i na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 
Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
Pytanie 1: 
W związku z tym , że termin zadawania pytań upływa 09.08.2013 r., a termin złożenia 
oferty przypada na 13.08.2013 r. w siedzibie Brokera we Wrocławiu, Wykonawca zwraca 
się z zapytaniem czy Zamawiający może przedłużyć wskazany w SIWZ termin składania 
ofert, z powodu  krótkiego terminu na udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego i 
wynikającym z tego ograniczeniem w przygotowaniu oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający zaakceptuje wypłatę ,,Świadczenia aptecznego” w formie ryczałtu za 
produkty apteczne płatnego dodatkowo do każdego świadczenia za pobyt w szpitalu 
maksymalnie 3 razy w roku polisowym? 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wypłatę świadczenia aptecznego w formie 
gotówkowej/ryczałtu płatnego dodatkowo do każdego świadczenia za pobyt w szpitalu 
maksymalnie 3 razy w roku polisowym. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający uzna definicję wypadku komunikacyjnego funkcjonującą u Wykonawcy o 
następującym brzmieniu: 
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub 
wodnym, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako: 
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a) kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
motorowerem, rowerem, pojazdem szynowym, wodnym, powietrznym lub jako pasażer 
jednego z wyżej wymienionych pojazdów; 
b) pieszy? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

 
Marcin Pietryszyn 
 


