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Wrocław, dn. 09.08.2018 r. 

 

 

 

 

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.271-17/18 

 

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: 

SWZ, II, pkt 2 

W związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia osób przebywających na zwolnieniach 

lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, urlopach bezpłatnych, w szpitalu, z 

orzeczoną niezdolnością do pracy, Wykonawca prosi o udzielenie informacji o ilości osób, 

których powyższy zapis dotyczy w podziale na poszczególne sytuacje (urlopy, zwolnienie i 

orzeczona niezdolność). Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania ryzyka 

i wyliczenia składki.  

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż osoby niezdolne do pracy, z przyczyn oczywistych 

nie będą miały możliwości skorzystania ze świadczeń, które wprost odnoszą się do relacji 

pracownik -pracodawca. 

W przypadku pojawienia się u Zamawiającego emerytów i osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności prośba o doprecyzowanie: 

- czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to osoby dopuszczone do pracy 

zatrudnione na podstawie umowy o prace,  

- czy emeryci są obecnie objęci ubezpieczeniem i czy są wskazani strukturze wiekowej  

- czy emeryci to osoby uwzględnione w osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

- czy emeryci to osoby dopuszczone do pracy zatrudnione na podstawie umowy o prace. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan na 31.07.2018 r. był następujący:  

Ogółem 32 osoby: w tym 24 osoby zwolnienia lekarskie, 1 osoba urlop macierzyński, 5 

osób urlop wychowawczy, 1 osoba  urlop bezpłatny, 1 osoba świadczenie rehabilitacyjne. 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to osoby dopuszczone do pracy na podstawie 

umowy o pracę. Emeryci są obecnie objęci ubezpieczeniem i są wykazani w strukturze 

wiekowej. Emeryci to osoby uwzględnione w osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
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Emeryci to osoby dopuszczone do pracy zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

Dodatkowo Zamawiający przypomina, że 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 

przystąpienia do ubezpieczenia przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, 

urlopie wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub mają orzeczoną trwałą 

niezdolność do pracy/ służby przez właściwy organ rentowy. 

 

Pytanie 2: 

SWZ rozdział II pkt 2 - W związku z zapisem „ Prawo do przystąpienia do ubezpieczenia 

przysługuje również pracownikom Zamawiającego oraz członkom ich rodzin, którzy  

w dniu składania deklaracji przystąpienia nie mogą pisać i złożyć oświadczenia  

w formie pisemnej” Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający ma w chwili obecnej 

wiedzę o ww. , a jeśli tak prośba o wskazanie ilu osób powyższa sytuacja dotyczy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji. 

 

Pytanie 3: 

SWZ, rozdział II pkt 3 – prośba o doprecyzowanie co ubezpieczony miał na myśli w 

przypadku zniesienia pre-existingu  przy ryzyku rekonwalescencji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miał na myśli sytuację, kiedy pobyt w szpitalu 

ubezpieczonego zakończy się wraz z zakończeniem odpowiedzialności u poprzedniego 

Ubezpieczyciela, a rekonwalescencja rozpocznie się w trakcie nowo rozpoczętej umowy 

zawartej w wyniku przetargu u nowego Ubezpieczyciela. W takim przypadku, nowy 

Ubezpieczyciel winien wypłacić świadczenie z tytułu rekonwalescencji, jeżeli nastąpiła 

wypłata za pobyt w szpitalu. 

 

Pytanie 4: 

SWZ, rozdział  II pkt 14 – „W przypadku ekspiracji umów ubezpieczenia i zmianą 

Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności Wykonawca zaliczy okres pobytu w szpitalu 

przed początkiem nowej ochrony zawartej w wyniku postępowania przetargowego.”  

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Wykonawca, który wygra postępowania przetargowe, 

zapłaci wyłącznie za tą część pobytu w szpitalu, która jest objęta jego odpowiedzialnością, a 

za okres pobytu odbywający się przed początkiem odpowiedzialności za świadczenie zapłaci 

poprzedni ubezpieczyciel ? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za 

pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

Pytanie 5: 

SWZ, rozdział II pkt 17 -   

W SIWZ Zamawiający wskazał, iż minimalna wysokość świadczenia za najlżejszą operację 

nie może być niższa niż 10 % sumy ubezpieczenia. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 
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10% stanowi wartość sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń w SWZ tj. 3000 zł 

(minimalne świadczenie 300 zł) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 6: 

SWZ, rozdział II pkt 18 -   

W SIWZ w katalogu obligatoryjnych świadczeń Zamawiający wskazuje rodzaj świadczenia 

"Świadczenie apteczne" . Świadczenie to powiązane jest ze świadczeniem z tytułu leczenia 

szpitalnego. Wykonawca w swojej ofercie posiada tego rodzaju świadczenie, nie mniej nie 

jest ono przypisane do leczenia szpitalnego, a do świadczenia szpitalnego, które swoim 

zakresem obejmuje operacyjne, zabiegowe lub związane z leczeniem zachowawczym 

postępowanie medyczne przeprowadzone w trakcie hospitalizacji uczestnika rozpoczętej w 

czasie ochrony ubezpieczeniowej, zastosowane do określonej choroby lub urazu uczestnika 

lub mające na celu postawienie diagnozy dotyczącej jego stanu zdrowia. Wykonawca 

wyjaśnia, iż w ramach świadczeń szpitalnych posiada zdefiniowanych ponad 450 

postępowań medycznych mających na celu postawienie diagnozy dotyczącej stanu zdrowia 

uczestnika. Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, iż świadczenie zwrotu kosztów zakupu 

leków wypłacane jest łącznie ze świadczeniem szpitalnym przelewem na rachunek 

ubezpieczonego. Powyższe rozwiązanie daje znacznie szersze możliwości wykorzystania 

kwoty świadczenia, niż tylko w punktach aptecznych. Wykonawca wskazuje również, że 

wysokość świadczeń w karcie aptecznej determinuje suma ubezpieczenia w świadczeniu 

szpitalnym co powoduje, iż wysokość jego jest znacznie wyższa, niż ta określona w SIWZ. 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż powyższe spełnia oczekiwania określone w SIWZ 

dot. świadczenia aptecznego i zostanie przez Zamawiającego zaakceptowane. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

SWZ, rozdział II.21 - Ankiety medyczne dla pracowników - Wykonawca zwraca się z 

prośbą do Zamawiającego o możliwość stosowania wypełnienia ankiet medycznych dla 

pracowników będących na zwolnieniu lekarskim. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8: 

SWZ, rozdział II.22 - Ankiety medyczne dla członków rodzin pracowników  -  Wykonawca 

zwraca się z prośbą do Zamawiającego o możliwość stosowania wypełnienia oświadczeń 

również dla członków rodzin pracowników. Wykonawca pragnie zauważyć, że dla 

ubezpieczyciela członkowie rodzin są grupą osób o podwyższonym stopniu ryzyka 

wystąpienia zdarzeń skutkujących wypłatą świadczenia. Dlatego aby Wykonawca mógł 

należycie oszacować wysokość składki w ramach grupy i przygotować jak najlepszą ofertę 
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Wykonawca prosi, aby w odniesieniu do ww. grupy również mógł stosować 

ankiety/oświadczenia o stanie zdrowia.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

SWZ, rozdział II.23 - Wykonawca prosi o zgodę na przyjęcie definicji udaru: 

udar mózgu – martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do 

określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej – w rozumieniu 

niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia – przy współistnieniu wszystkich niżej 

wymienionych okoliczności: 

a) nagłe wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających temu 

schorzeniu; 

b) obecność ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez 

okres co najmniej 3 miesięcy od chwili rozpoznania schorzenia; 

c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla schorzenia w obrazie tomografii 

komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). 

Epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), zawał mózgu lub krwawienie 

śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem, wtórny krwotok do istniejących ognisk 

poudarowych, patologie naczyń krwionośnych powodujące zaburzenia widzenia (w tym 

zawał nerwu wzrokowego lub siatkówki) oraz jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe 

do rozpoznania metodami obrazowymi, bez współistniejących odpowiadających tym 

zmianom objawów klinicznych, nie są Udarem Mózgu Powodującym Trwałe Ubytki 

Neurologiczne w rozumieniu niniejszej definicji; 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 10: 

SWZ rozdział II pkt 26 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę katalogu poważnych 

zachorowań poprzez wykreślenie przewlekłego zapalenia wątroby (typ B-C obligatoryjnie) 

w zamian za dodanie 35 poważnych zachorowań: 

1. Śpiączka powodująca trwałe ubytki neurologiczne 

2. Schyłkowa niewydolność oddechowa 

3. Schyłkowa niewydolność wątroby 

4. 

Stwardnienie rozsiane powodujące trwałe ubytki 

neurologiczne 

5. Angioplastyka naczyń wieńcowych 

6. Operacja aorty 

7. Operacja zastawek serca 

8. Zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie 

9. Niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku) 

10. Całkowita i nieodwracalna utrata mowy 

11. Amputacja kończyn 



  Strona 5 z 11                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 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 

 

 

12. 

Porażenie kończyn prowadzące do trwałej i 

całkowitej utraty ich funkcji 

13. Całkowita i nieodwracalna utrata słuchu 

14. Gruźlica leczona operacyjnie 

15. 

Choroba Alzheimera powodująca trwałą utratę 

możliwości samodzielnej egzystencji 

16. 

Choroba Creutzfeldta-Jacoba powodująca trwałą 

utratę możliwości samodzielnej egzystencji 

17. 

Choroba neuronu ruchowego (stwardnienie 

zanikowe boczne) powodująca trwałe ubytki 

neurologiczne prowadzące do zaburzeń motoryki 

18. 

Dystrofia mięśniowa powodująca trwałą utratę 

możliwości samodzielnej egzystencji 

19. 

Postępująca twardzina układowa (uogólniona 

sklerodermia) 

20. Postępujące porażenie nadjądrowe 

21. 

Pourazowe uszkodzenie mózgu powodujące trwałe 

ubytki neurologiczne i trwałą utratę możliwości 

samodzielnej egzystencji 

22. Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) 

23. Usunięcie płuca (pneumonektomia)  

24. 

Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-

rdzeniowych powodujące trwałe ubytki 

neurologiczne 

25. 

Choroba Leśniowskiego-Crohna skutkująca rozległą 

resekcją jelita 

26. Ciężka sepsa (posocznica) 

27. Infekcyjne zapalenie wsierdzia  

28. Operacja mózgu 

29. Operacja tętnicy płucnej  

30. 

Ropień mózgu skutkujący  drenażem przez 

kraniotomię 

31. Tężec leczony szpitalnie 

32. Wirusowe zapalenie mózgu 

33. 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego skutkujące 

jego usunięciem 

34. Wścieklizna 

35. Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zaznacza, że pytanie 

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Rozdział II punkt 24. 
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Pytanie 11: 

SWZ rozdział II pkt 25 – Wykonawca prosi o zgodę na zastosowanie w ramach oferty 

następującej definicji: 

zawał serca – dokonana martwica części mięśnia sercowego wywołana nagłym przerwaniem 

dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego – w rozumieniu niniejszych 

ogólnych warunków ubezpieczenia – rozpoznana w oparciu o stwierdzenie wzrostu lub 

spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z 

co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu górnej granicy 

referencyjnej, z współistnieniem co najmniej jednego z poniższych klinicznych 

wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego: 

a) typowe objawy schorzenia w postaci bólu w klatce piersiowej, 

b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia 

sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, 

nowe patologiczne 

załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. 

Epizody dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina pectoris) oraz wszelkie inne postacie 

ostrych incydentów wieńcowych nie stanowią poważnego zachorowania w rozumieniu 

niniejszej definicji; 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

SWZ, Rozdz. IV Klauzule dodatkowe, klauzula nr 1 Klauzula zniesienia ograniczeń 

czasowych warunkujących wypłatę świadczeń- OBLIGATORYJNA 

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o uwzględnienie w klauzuli ograniczeń 

czasowych warunkujących wypłatę świadczeń zgodnie z owu Wykonawcy obowiązującego 

na dzień składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 13: 

Prośba Wykonawca o przekazanie informacji o aktualnych danych dotyczących poziomu 

szkodowości z umowy ubezpieczenia obecnie funkcjonującej u Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecny Ubezpieczyciel nie wyraził zgody na 

udostępnienie informacji o szkodowości. 

 

Pytanie 14: 

Prośba o dołączenie do odpowiedzi Formularza Oferty i oświadczeń w wersji edytowalnej 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie Zamawiającego 

zostaną zamieszczone załączniki do SIWZ w wersji word.  

 

 

 



  Strona 7 z 11                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 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 15: 

Prośba o przesłanie poprawnej struktury wiekowej ponieważ w 3 przypadkach jest 

prawdopodobnie błąd: 
93 1867 M U 

137 1868 K U 

150 1867 K U 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowe daty 

urodzeń są następujące: 
93 1967 M U 

137 1968 K U 

150 1967 K U 

 

Pytanie 16: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, III Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń (wiersz 2) – Czy 

Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata 

świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w następstwie NW następuje tylko jeżeli śmierć 

osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia.  

 

Pytanie 17: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, III Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń (wiersz 3) – Czy 

Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – tj. wypłata 

świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 

następuje tylko jeżeli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia 

zajścia wypadku komunikacyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 18: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, III Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń (wiersz 4)– Czy 

Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń - tj. wypłata 

świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy następuje 

tylko jeżeli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia 

wypadku przy pracy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 19: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, III Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń (wiersz 6) – Czy 

Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń tj. wypłata 

świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu  

następuje tylko jeżeli  śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia  

wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 
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Pytanie 20: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, III Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń (wiersz 9) – Zakres 

ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń – Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe 

ograniczenia w wypłacie świadczeń tj. wypłata świadczenia z tytułu zgonu małżonka 

ubezpieczonego w następstwie NW następuje tylko jeżeli śmierć małżonka ubezpieczonego 

nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia, 

jednocześnie zaznacza, że przytoczone świadczenie znajduje się wierszu 10 Tabeli 

świadczeń (Załącznik nr 1 do SIWZ, III Zakres ubezpieczenia). 

 

Pytanie 21: 

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby ochrona w ubezpieczeniach dodatkowych wygasała 

wcześniej niż w ubezpieczeniu podstawowym (śmierci), tj. po osiągnięciu przez 

ubezpieczonego określonego w owu wieku np. 60 lat kończy się ochrona z tytułu niektórych 

ryzyk, np. śmierci w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, ciężkiej choroby, operacji 

chirurgicznej 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 22: 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata z tytułu operacji chirurgicznej była uzależniona 

od okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej np. wypłata nastąpi tylko w przypadku gdy 

osoba ubezpieczona przebywała w szpitalu nieprzerwanie 10 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby odpowiedzialność Wykonawcy obejmowała jeden pobyt 

na OIOM/OIT    w przypadku gdy w czasie jednego pobytu w szpitalu ubezpieczony trafi 

kilka razy na OIOM/OIT? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania oferty. 

 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający zgadza się, aby odpowiedzialność Wykonawcy wygasała po wyczerpaniu 

100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu tj. kwota wypłaconych 

świadczeń w stosunku do jednego ubezpieczonego wyniesie max 100% sumy 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 25: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca wypłacał świadczenie z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu po osiągnięciu minimalnego pułapu np. 2%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 26: 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane w szpitalu? 
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Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania oferty. 

 

Pytanie 27: 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane na terytorium RP? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania oferty. 

 

Pytanie 28: 

Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa Generalna § 6 pkt 3 - Czy Zamawiający zgodzi się, aby 

obsługa ubezpieczenie była realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu, który 

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas ewidencja 

danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i występujących z ubezpieczenia 

odbywałaby się w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem dane te wysyłane 

byłyby do Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały deklaracji przystąpienia 

 przekazywane byłyby Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 29: 

Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa Generalna § 6 pkt 5 - Czy Zamawiający zgodzi się aby 

powyższy zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna 

do nadania odpowiedzialności? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 30: 

SIWZ, rozdział XV. pkt 6. b) - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że  podana wysokość 

kosztów wymienionych w punkcie 6. b) obejmuje wykonywanie czynności 

administracyjnych (w tym zawarcie i obsługa umowy ubezpieczenia) i kurtaż brokerski. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 31: 

SIWZ, rozdział XV. pkt 6. b) - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że  podana wysokość 

kosztów wymienionych w punkcie 6. b) stanowi wartość  brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku 

VAT. 

 

Pytanie 32: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – W załączonej strukturze wiekowej i zawodowej pracowników 

znajdują się trzy osoby urodzone w 1867 r. i 1868 r. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że 

zaszła omyłka pisarska. Ponadto wykonawca uprzejmie prosi o wskazanie faktycznego roku 

urodzenia tych trzech osób. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i odsyła od odpowiedzi 

na pytanie do SIWZ nr 15.  
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Pytanie 33: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - SWZ, punkt II.2 – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w 

przypadku sytuacji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, SWZ, punkt II.2.: „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 przystąpienia do ubezpieczenia 

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, rozumiana także jako ciągłość w 

opłacaniu składek? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 34: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – SWZ, punkt II.8 – Czy zapis punktu można interpretować tak,                              

że przysposobienie, o którym jest mowa, dotyczy dziecka w wieku do lat 3? Jeśli nie, prośba 

o wskazania, jaki cel ma wskazanie maksymalnie 3-letniego wieku dziecka w ryzyku 

urodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 35: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – SWZ, punkt II.14 – Prośba o potwierdzenie, iż zapis: „zgodnie z 

OWU Wykonawcy” oznacza, iż obowiązywać będą zasady z OWU dotyczące określania 

wysokości świadczeń  (z zastrzeżeniem nadrzędności punktów SWZ). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 36: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – SWZ, punkt II.14 – W związku z zapisem: „W przypadku 

ekspiracji umów ubezpieczenia i zmianą Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności 

Wykonawca zaliczy okres pobytu w szpitalu przed początkiem nowej ochrony zawartej w 

wyniku postępowania przetargowego.” Wykonawca w celu uzyskania całkowitej jasności 

interpretacyjnej prosi o potwierdzenie, iż ten z Wykonawców, który wygra postępowania 

przetargowe, będzie płacił wyłącznie za część pobytu w szpitalu objętą jego 

odpowiedzialnością (za okres pobytu przed początkiem świadczenie zapłaci poprzedni 

ubezpieczyciel). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za 

pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

Pytanie 37: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – SWZ, punkt II.15 – Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o 

możliwość wykreślenia z definicji „sal” oraz „pomieszczeń”. O ile bowiem „Oddział” jest 

określeniem jednoznacznym, powszechnie stosowanym i nie budzącym wątpliwości, o tyle 

słowo „sala” – a szczególnie „pomieszczenie” rodzić będzie problemy interpretacyjne (np. 
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jakie czynniki miałyby decydować o jednoznacznym „wyodrębnieniu” w przypadku 

poszczególnych placówek szpitalnych „pomieszczenia”, i czym to „pomieszczenie” miałoby 

być, aby spełnić wszelkie funkcje OIOM/OIT?). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.  

 

Pytanie 38: 

Wykonawca wnioskuje o udostępnienie danych dotyczących poziomu szkodowości za okres 

ostatnich 12 miesięcy umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie do SIWZ nr 13. 

 

Pytanie 39: 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków 

bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie zawierania 

umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia Beneficjenta 

Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

wypełnienie oświadczenia? Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 40: 

Wykonawca prosi o przesłanie treści Załączników nr 3, 5, 6, 7 w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie Zamawiającego 

zostaną zamieszczone załączniki do SIWZ w wersji word.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Katarzyna Jędrzejczak 

 


