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Wrocław, 04.08.2015r. 

 

 

 

 

 

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 A.I.271-20/15 

 

Działając w imieniu i na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii                            

w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „zgon ubezpieczonego w następstwie NW” Zamawiający 

dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata świadczenia z tytułu 

śmierci ubezpieczonego w następstwie NW następuje tylko jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 6 

miesięcy od dnia zajścia NW? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 2: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego” Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń 

- tj. wypłata świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku 

komunikacyjnego następuje tylko jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia 

wypadku komunikacyjnego?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 3: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy 

pracy”  Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. 

wypłata świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 
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następuje tylko jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku przy 

pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 4: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń: Czy w ramach ryzyka „zgon ubezpieczonego w następstwie  wypadku 

komunikacyjnego przy pracy”  Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w 

wypłacie świadczeń – tj. wypłata świadczenia z tytułu 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: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 5: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub 

udaru mózgu” Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. 

świadczenie za zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu będzie należne jeżeli 

zawał serca lub udar mózgu  miał miejsce w okresie ubezpieczenia a śmierć osoby 

ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca lub udaru 

mózgu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 6: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu 

ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku”  Zamawiający dopuszcza 

dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata za trwały uszczerbek na 

zdrowiu ubezpieczonego w następstwie  nieszczęśliwego wypadku 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 7: 

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: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 
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Pytanie 8: 

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. 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu 

ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku” 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. 

 

Pytanie 10: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe warunki Zamówienia – Zakres ubezpieczenia - tabela 

świadczeń – Czy w ramach ryzyka „operacje chirurgiczne” 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. 

 

Pytanie 11: 

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 ciężką chorobą a śmiercią istnieje związek przyczynowo-skutkowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 12: 

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: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 13: 

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. 



 

 
Strona 4  

 

 F288 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Pytanie 14: 

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 przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 15: 

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 przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 16: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku sytuacji opisanej w pkt 2 Załącznika nr 

1 do SIWZ część II str. 1: „(…) Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również 

pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem 

grupowym funkcjonującym u Zamawiającego, a którzy w dacie podpisania deklaracji zgody 

przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, 

zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy/służby 

przez właściwy organ rentowy.(…)” warunkiem jest zachowanie ciągłości 

odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie 17: 

W pkt 21 Załącznika nr 1 do SIWZ część II str 7 Zamawiający podał definicję 

nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, w której nie wskazał zapisu o wpływie stanu 

zdrowia ubezpieczonego na powstanie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Czy w 

związku z tym Zamawiający może potwierdzić, że intencją było takie określenie definicji 

nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, w której to określenie nieszczęśliwy wypadek 

komunikacyjny rozumiane jest jako nagłe, gwałtowne i niezależne od woli i stanu zdrowia 

Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (…)?  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie 18: 

Zamawiający do dokumentacji na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników 

oraz członków rodzin pracowników KCRiO w Krakowie załączył dokument tj. umowę na 

wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej pełnobranżowej dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie potrzeb dla bloku operacyjnego 

oraz protokół odbioru usługi (zał. nr 1) i protokół cenowo-rzeczowy (zał. nr 2. Wykonawca 

zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że dokumenty powyższe zostały omyłkowo załączone 

do dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w/w dokument został załączony omyłkowo                       

i został już usunięty. 
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Pytanie 19: 

Załącznik nr 4 § 6, pkt 5  - Czy Zamawiający potwierdza, iż zapis nie odnosi się do 

pierwszej składki, której wpłata w terminie niezbędna jest do nadania początku 

odpowiedzialności? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

   

 

Katarzyna Jędrzejczak 

 


