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Wrocław, 08.08.2013r. 
 

 
 

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/ZMIANY  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 oraz 
informuje o zmianie w SIWZ: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego, przyczyna zdarzenia je wywołującego, tj. wypadek lub zawał serca, lub 
udar mózgu, musi zajść w okresie odpowiedzialności Wykonawcy? 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający zgodzi się, ze odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy tych ryzyk, które 
ubezpieczony posiadał w ramach dotychczas funkcjonującej umowy ubezpieczenia, 
bezpośrednio przed zawarciem umowy z Wykonawcą? 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ograniczenie. 
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający zgodzi się, ze z odpowiedzialności Wykonawcy zostaną wyłączone 
ciężkie choroby, które zaszły lub zostały stwierdzone przed początkiem umowy z 
Wykonawcą? – w ocenie Wykonawcy odpowiedzialność za te ryzyka leży po stronie 
dotychczasowego Ubezpieczyciela 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że poważne zachorowania zdiagnozowane i 
stwierdzone przed 01.10.2013 są wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy. 
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Pytanie 4 
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, że klauzula dotyczy 
osób, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie początku umowy z Wykonawcą? – w 
przeciwnym wypadku ciągłość ubezpieczenia nie zostanie zachowana 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje: 
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego – zgon ubezpieczonego, który nastąpił przed 
dniem ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 25 roku życia 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.7)  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje zgon dziecka, jeżeli Wykonawca 
zdefiniuje jako: 
zgon dziecka – zgon dziecka, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną  
w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia, miało ukończony 1 rok życia 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.8) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający uzna za równoważną przywołanym zapisom zasadę, że zapisy SIWZ mają 
pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy, a w sprawach nie regulowanych w SIWZ 
obowiązują zapisy OWU Wykonawcy? 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.11) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający zgodzi się z interpretacją Wykonawcy, że zniesienie karencji dotyczy 
tylko tych członków rodziny Pracownika, którzy byli objęcie ubezpieczeniem grupowym w 
ramach umów funkcjonujących u Zamawiającego przed 01-10-2013 i przystąpią do 
ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od daty początku umowy z Wykonawcą, a w 
przypadku pozostałych członków rodziny Pracownika stosuje się karencje zgodnie z OWU 
Wykonawcy? 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.13) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający zaakceptuje indywidualną kontynuację Wykonawcy według Ogólnych 
Warunków: 
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Zakres podstawowy 
Zgon ubezpieczonego 100% 
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200% 
zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 200% 
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 1%-4% 
Zgon małżonka 100% 
Zgon dziecka 30% 
Zgon noworodka 20% 
Zgon rodziców i Zgon rodziców małżonka 20% 
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10% 
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 40% 
Zakres dodatkowy (dobierany indywidualnie) 
dzienne świadczenie szpitalne – pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku 40zł 
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie) 8 
000zł 
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 zł 
Zgon małżonka w wyniku wypadku (dodatkowe świadczenie) 8 000 zł 
Zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie) 8 000zł 
Zgon dziecka w wyniku wypadku (dodatkowe świadczenie) 2400 zł 
Ubezpieczenie z funduszem – zgodnie z zapisami ogólnych warunków dodatkowego 
ubezpieczenia z funduszem  
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.14) 
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje podany przez Wykonawcę zakres kontynuacji w 
ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym, pod warunkiem umożliwienia dożywotniej 
kontynuacji ubezpieczenia opisanego w pytaniu jako zakres podstawowy.   
 
Pytanie 10 
Czy wymóg minimalnego pobytu 3 dni dotyczy hospitalizacji bez względu na przyczynę? 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.15) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że minimalnego pobytu 3 dni dotyczy hospitalizacji 
bez względu na przyczynę. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje OIOM/OIT , jeżeli Wykonawca zdefiniuje 
jako: 
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej (oddział intensywnej terapii) – wydzielony 
oddział szpitalny, w którym przebywają chorzy w stanie zagrożenia życia objęci 
intensywnym leczeniem specjalistycznym, ciągłą pielęgnacją i nadzorem, zaopatrzony w 
specjalistyczny sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie czynności życiowych chorych, 
pozwalające uchwycić lub przewidzieć moment zagrożenia życia 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.16) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy. 
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Pytanie 12 
Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie zamiennie definicji udaru mózgu w miejsce 
pojęcia krwotoku śródmózgowego używanego przez jednego z ubezpieczycieli którego 
wykonawca nie ma we własnej terminologii: 
udar mózgu – powstała w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu 
umowy ubezpieczenia martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do 
określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu 
wszystkich niżej wymienionych okoliczności: 
a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi 
mózgu, 
b) obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu 
neurologicznym przez okres min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu, 
c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii 
komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były 
przeprowadzone).  
Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: 
a) epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), 
b) zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem, 
c) wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, 
d) jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez 
współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych. 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.17) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje rekonwalescencji, jeżeli Wykonawca 
zdefiniuje jako: 
rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu 
kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu 
lekarskim wydanym przez ten szpital, 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.18) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje operacji ubezpieczonego Wykonawcy: 
operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek w 
celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej 
tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, 
dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.19) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 15 
Czy Zamawiający zgodzi się, by zamiast prawa do odbioru produktów w aptece wykonawca 
wypłacił Ubezpieczonemu kwotę określoną w Umowie? 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.20) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza formę gotówkowa realizacji świadczenia. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje trwały uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako: 
trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub 
układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję, 
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.21) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje Nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako: 
wypadek komunikacyjny – wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji 
prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania 
odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem: 
a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w 
którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca - w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym, wywołany: 
- działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, 
zwierzętami, lub 
- wywróceniem się pojazdu, lub 
- pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego, 
b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony 
poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer, 
c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako 
pasażer lub członek załogi,  
Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.22) 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający uzna katalog ciężkich chorób wykonawcy: 
poważne zachorowanie – jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań 
zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania 
odpowiedzialności ubezpieczyciela: 
katalog  poważnych zachorowań: 
1) nowotwór (guz) złośliwy, 
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2) zawał serca, 
3) udar mózgu, 
4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 
5) niewydolność nerek, 
6) przeszczepianie narządów, 
7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 
8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, 
9) paraliż, 
10) utrata kończyn, 
11) utrata wzroku, 
12) utrata słuchu, 
13) utrata mowy, 
14) ciężkie oparzenia, 
15) łagodny nowotwór mózgu * 
16) śpiączka, 
17) choroba Creutzfeldta-Jacoba, 
18) operacja aorty, 
19) choroba Alzheimera, 
20) schyłkowa niewydolność wątroby, 
21) operacja zastawek serca, 
22) stwardnienie rozsiane, 
23) choroba Parkinsona, 
24) anemia aplastyczna, 
25) zapalenie mózgu, 
26) schyłkowa niewydolność oddechowa, 
27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
28) bąblowiec mózgu 
29) zgorzel gazowa 
30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie 
31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu 
32) ropień mózgu 
33) sepsa 
34) borelioza 
35) tężec 
36) wścieklizna 
37) gruźlica 
38) choroba Huntingtona 
39) zakażona martwica trzustki 
40) choroba neuronu ruchowego 
41) bakteryjne zapalenie wsierdzia 
42) utrata kończyn wskutek choroby 
43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych 
44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C? 
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Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.25) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza katalog ciężkich zachorowań Wykonawcy, ale 
wymagane jest jego rozszerzenie o WZW B. 
 
Pytani 19 
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje: 

WIRUSOWE ZAPALENIE W ĄTROBY TYPU B: 
1. Za wirusowe zapalenie wątroby typu B uważa się: rozlaną zapalną chorobę miąższu 

wątroby wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) trwającą co najmniej 6 
miesięcy. 

2. Zakażenie HBV rozpoznaje się na podstawie obecności antygenu Hbs w surowicy krwi 
i/lub innych dodatnich odczynów serologicznych ze swoistymi antygenami wirusa. 

3. Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest również: 
- utrzymywanie się podwyższonych wartości AspAT i ALAT przez okres co najmniej 6 

miesięcy, 
- stwierdzenie klinicznych cech niewydolności wątroby: żółtaczki, powiększenia 

wątroby, wodobrzusza, „pajączków naczyniowych” na skórze. 
4. Ochroną nie są objęte zapalenia wątroby, gdzie dodatkowym czynnikiem etiologicznym 

(oprócz wirusa HBV) są: alkohol, toksyny, leki. 
5. Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest udokumentowanie przestrzegania 

zalecanego schematu szczepień.” 
PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C 
Za przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C uważa się przewlekłe, aktywne 
zapalenie wątroby wywołane zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C trwające 
ponad 6 miesięcy. 

Kryteria rozpoznania, które muszą być spełnione łącznie: 
• stwierdzenie obecności przeciwciał anty HCV (IgG) lub/i obecności HCV RNA, 
• w badaniu histo - patologicznym (biopsja wątroby) wykonanym nie wcześniej niż 

po 6 miesiącach od początku choroby obecność cech przewlekłego aktywnego 
zapalenia wątroby oraz włóknienia lub marskości. 

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.25) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający uzna za spełniona klauzulę jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu 
aplikację posiadającą poniższe funkcjonalności: 

- prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, 
- ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia,  
- ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia, 

Zakład ubezpieczeń nie oczekuje od Zamawiającego miesięcznych raportów rozliczeń.  
Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.6) 
Odpowiedź: Zamawiający uzna klauzulę za spełnioną. 
 
Pytanie 21 
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Czy Zamawiający zgodzi się, że stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 
ustalany będzie po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, nie później jednak niż 
po upływie 36 miesięcy od dnia wypadku? 
Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.7) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału 
serca lub krwotoku sródmózgowego Wykonawca wypłaci świadczenie jeśli zgon nastąpi w 
ciągu 6 miesięcy od daty wypadku będącego bezpośrednią przyczyną zgonu 
Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.7) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.  
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego, przyczyna zdarzenia je wywołującego, tj. wypadek, zawał udar lub 
krwotok śródmózgowy, musi zajść w okresie odpowiedzialności Wykonawcy? 
Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.7) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający zgodzi się, ze odpowiedzialność Wykonawcy względem danego 
Ubezpieczonego kończy się w najbliższą rocznicę zawarcia umowy przypadającą po 
ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat? 
Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.3) 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający uzna spełnienie klauzuli, jeżeli Wykonawca nie będzie stosował karencji 
w stosunku do członka rodziny Pracownika, który przystąpi do ubezpieczenia w ciągu 3 
miesięcy od daty początku umowy z Wykonawcą lub daty zatrudnienia pracownika oraz nie 
będzie stosował karencji w stosunku do małżonka pracownika, który przystąpi do 
ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz nie będzie 
stosował karencji w stosunku do pełnoletniego dziecka pracownika, które przystąpi do 
ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy daty ukończenia przez to dziecko 18. roku życia? 
Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.13) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza interpretację klauzuli opisaną przez  Wykonawcę. 
 
Pytanie 26 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 2 w/w tabeli Zamawiający 
dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata świadczenia z tytułu 
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zgonu ubezpieczonego spowodowanego NW następuje tylko jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 
6 miesięcy od dnia zajścia NW?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 3 w/w tabeli  Zamawiający 
dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata świadczenia z tytułu 
zgonu ubezpieczonego spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym następuje tylko jeżeli 
śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 28 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 6 w/w tabeli Zamawiający 
dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. świadczenie za zgon 
ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu będzie należne jeżeli 
zawał serca lub udaru mózgu  miał miejsce w okresie ubezpieczenia a śmierć osoby 
ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca lub udaru 
mózgu? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 4 w/w tabeli Zamawiający 
dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń - tj. wypłata świadczenia z tytułu 
zgonu ubezpieczonego spowodowanego NW przy pracy następuje tylko jeżeli śmierć 
nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW przy pracy?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 30 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 7 w/w tabeli Zamawiający 
dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata za trwały 
uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW następuje tylko jeżeli trwały uszczerbek na 
zdrowiu ubezpieczonego nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego 
wypadku? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia.  
 
Pytanie 31 
 Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 5 w/w tabel  Zamawiający 
dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata świadczenia z tytułu 
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śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy następuje 
tylko jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego 
przy pracy? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w owu Wykonawcy, które przewidują brak 
ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego 
wieku (np. 60, 65 lat)– np. śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, pobytu w 
szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, operacji 
chirurgicznej? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu śmierci 
osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia w 
wypłacie świadczenia. 
 
Pytanie 34 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszach 7 i 8 w/w tabeli Zamawiający 
dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego 
uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, lub np. ponad 25%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia w 
wypłacie świadczenia. 
 
Pytanie 35 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, III Zakres ubezpieczenia  – tabela 
świadczeń: Czy w ramach ryzyka wskazanego w wierszu 25  w/w tabeli Zamawiający 
dopuszcza pomniejszenie wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych w 
przypadku, gdy operacja była wykonana metodą endoskopową (np. 50% sumy świadczenia 
należnego wg odpowiedniej klasy operacji)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia w 
wypłacie świadczenia. 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu śmierci 
osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu leczenia 
specjalistycznego, śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę 
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świadczenia i między leczeniem specjalistycznym a śmiercią istnieje związek przyczynowo-
skutkowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia w 
wypłacie świadczenia. 
 
Pytanie 37 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia 
specjalistycznego dotyczyła leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub 
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu zawarcia umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia w 
wypłacie świadczenia. 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu śmierci 
osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania, śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę 
świadczenia i między poważnym zachorowaniem a śmiercią istnieje związek przyczynowo-
skutkowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie operacji 
chirurgicznych dotyczyła zabiegów, które miały miejsce w przypadku gdy choroba została 
stwierdzona lub nieszczęśliwy wypadek zaistniał po dniu zawarcia umowy? 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochroną ubezpieczeniową objęte były operacje, które były 
następstwem choroby lub wypadku zaistniałych po raz pierwszy po rozpoczęciu 
odpowiedzialności? 
Odpowiedź 39-40: Zamawiający nie dopuszcza opisanych przez Wykonawcę ograniczeń. 
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych należne jest za sam fakt przeprowadzenia 
operacji, bez względu czy operacja jest wynikiem wcześniejszego leczenia/zachorowania 
czy wypadku. 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu śmierci 
osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji 
chirurgicznej, śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę 
świadczenia i między operacją chirurgiczną a śmiercią istnieje związek przyczynowo-
skutkowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie 42 
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca nie wypłaci świadczenia z 
tytułu pobytu w szpitalu  jeżeli w trakcie tego pobytu nastąpiła śmierć ubezpieczonego? 
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy. 
 
Pytanie 43 
Czy Zamawiający dopuszcza odmowę wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej  
jeżeli operacja została przeprowadzona w związku z wadami wrodzonymi i schorzeniami 
będącymi ich skutkiem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego ograniczenia w wypłacie świadczeń. 
 
Pytanie 44 
Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od 
okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy 
osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 20/30 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego ograniczenia w wypłacie świadczeń. 
 
Pytanie 45 
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu śmierci 
osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu ciężkiej 
choroby, śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy    od doręczenia wniosku o wypłatę 
świadczenia i między poważnym zachorowaniem a śmiercią istnieje związek przyczynowo-
skutkowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 46 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, II Przedmiot ubezpieczenia - punkt 13 
(karencje dla członków rodzin Pracowników) – w drugim podpunkcie Zamawiający 
wskazuje, iż wobec członków rodzin Pracowników nie objętych ubezpieczeniem przed datą 
zawarcia umowy, którzy przystąpią do umowy ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty 
zatrudnienia pracownika lub tzw. nabycia prawa do przystąpienia do ubezpieczenia, można 
stosować karencje zgodne z o.w.u. Wykonawców wobec ryzyk wymienionych w punktach 
15 – 24 Tabeli. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że w punkcie 25 Tabeli, a zatem poza 
listą, znajduje się ryzyko „operacji chirurgicznych” stanowiące bardzo ważny element 
Oferty. Wykonawca prosi o rozszerzenie listy ryzyk wskazanej przez Zamawiającego do 
formy „ryzyka wymienione w poz 15-25 Tabeli świadczeń”, względnie – o jednoznaczne 
określenie, jak kształtować się ma kwestia karencji w odniesieniu do ryzyka „operacje 
chirurgiczne”. 
Odpowiedź (modyfikacja SIWZ): Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. 
Modyfikacji ulega pkt 13 Szczegółowych Warunków Zamówienia - dopuszcza się 
zastosowanie okresów karencji na ryzykach w poz.15-25 Tabeli świadczeń. 
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Pytanie 47 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, II Przedmiot ubezpieczenia - punkt 14 
(indywidualna kontynuacja) – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszelkie 
wskazane w punkcie minimalne wysokości oczekiwanych świadczeń są wartościami 
skumulowanymi. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszelkie wskazane w pkt 14 minimalne 
wysokości oczekiwanych świadczeń są wartościami skumulowanymi. 
 
Pytanie 48 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, IV Klauzule dodatkowe - punkt 18 
(Gwarancja rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu umowy dodatkowej 
na wypadek ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego o ryzyko wystąpienia u 
Ubezpieczonego łagodnego nowotworu mózgu wg definicji Zamawiaj ącego) – prośba do 
Zamawiającego o potwierdzenie tezy, że przyjęcie wskazanej przez Zamawiającego 
klauzuli, a co za tym idzie - definicji „łagodnego nowotworu mózgu”, oznaczać będzie 
zastąpienie przez nią wskazanej w punkcie II.25, mniej obszernej jednostki chorobowej 
„łagodny guz mózgu   (w tym oponiak)”. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza tezę Wykonawcy. 
 
Pytanie 49 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, IV Klauzule dodatkowe – punkt 1 – czy 
Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu „…możliwość zaocznego orzekania na 
podstawie przedstawionej kompletnej dokumentacji medycznej…” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie 
kompletnej dokumentacji medycznej. 
 
Pytanie 50 
Załącznik nr 1 Szczegółowe Warunki Zamówienia, IV Klauzule dodatkowe – punkt 11 – 
czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu „…Ubezpieczający przedstawi 
Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzające wydatki z tego funduszu”. 
Odpowiedź: Klauzula zawiera zapis dotyczący rozliczenia wydatków. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Pietryszyn 
 


