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Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. 

 

 

     

Do Wszystkich Wykonawców 

     

 

dotyczy:   prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Grupowe 

ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków 

ich rodzin”  

 

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej Ustawą, niniejszym 

informuję uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Grupowe 

ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin”, 

iż do Zamawiającego zgodnie art. 38 ust. 1 Ustawy wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ.  

 

1. Pytanie Wykonawcy  

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Niniejszą kwestię Zamawiający uregulował w punkcie F.4.4. Załącznika nr 1 do SIWZ, tym samym 

odrzuca ograniczenie zmniejszające okres od momentu zajścia nieszczęśliwego wypadku do 

wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego do 6 miesięcy. 

 

2. Pytanie Wykonawcy  

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Niniejszą kwestię Zamawiający uregulował w punkcie F.4.4. Załącznika nr 1 do SIWZ, tym samym 

odrzuca ograniczenie zmniejszające okres od momentu zajścia wypadku przy pracy do wystąpienia 

zdarzenia ubezpieczeniowego do 6 miesięcy. 

 

3. Pytanie Wykonawcy  
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Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Niniejszą kwestię Zamawiający uregulował w punkcie F.4.4. Załącznika nr 1 do SIWZ tym samym 

odrzuca ograniczenie zmniejszające okres od momentu zajścia wypadku komunikacyjnego do 

wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego do 6 miesięcy. 

 

4. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający nie zgadza się z treścią pierwszego ograniczenia w wypłacie świadczenia 

zaproponowanego przez Wykonawcę. Nie będą miały zastosowania zapisy warunkujące wypłatę 

świadczenia z tytułu np. zgonu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca od wystąpienia udaru 

mózgu lub zawału serca po określonym terminie. 

 

Kwestia drugiego ograniczenia wypłaty świadczenia z tytułu zgonu w następstwie udaru mózgu lub 

zawału serca została uregulowana w punkcie F.4.3. Załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

5. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający nie zgadza się z zaproponowaną przez Wykonawcę treścią ograniczenia w wypłacie 

świadczenia. Nie będą miały zastosowania zapisy warunkujące wypłatę świadczenia z tytułu np. 

trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca od wystąpienia udaru 

mózgu lub zawału serca po określonym terminie. Niniejsze regulacje zostały zawarte w Załączniku nr 

1 do SIWZ w pkt F.1. Karencje, gdzie Zamawiający nie przewidział możliwości wprowadzenia 

czasowego ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do ryzyka trwałego uszczerbku 

na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. 

 

6. Pytanie Wykonawcy 
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Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zgodnie z treścią zapisu punktu B.4. Załącznika nr 1 do SIWZ osoby, które przystąpią do programu 

grupowego ubezpieczenia na życie będą objęte pełnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej przez 

cały okres trwania umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania. W związku z powyższym 

ograniczenia w owu Wykonawcy przewidujące brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po 

osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku nie będą miały zastosowania, ponieważ w 

kwestiach sprzecznych pierwszeństwo posiadają zapisy SIWZ. 

 

7. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający nie przewiduje możliwości pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu 

osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu osoby ubezpieczonej. Niniejsza kwestia pomniejszania wypłacanego świadczenia została 

uregulowana w punkcie F.3. Załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

8. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zgodnie z treścią punktu F.4.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzależnienia wypłaty 

świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego 

nieszczęśliwym wypadkiem od osiągnięcia określonego poziomu trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. 

20%. Analogiczne regulacje dotyczą ryzyka Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego 

spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu i zostały zawarte F.4.6. 

 

9. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości pomniejszenia wypłaty świadczenia z tytułu operacji 

chirurgicznych w przypadku gdy dana operacja została wykonana określoną metodą, np. 

endoskopową. 

 

Do punktu F.4.7. Zał ącznika nr 1 do SIWZ dodaje si ę zapis: 

„Nie będą miały zastosowania postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia, 

innych wzorców, które będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia uzależniające wysokość 

świadczenia od metody wykonanej operacji.” 

 

10. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający informuje, że interpretacja Wykonawcy jest prawidłowa. 

 

11. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w Tabeli pkt G 

znajdują się łączne wartości wypłaty świadczeń (świadczenia z uwzględnieniem kumulacji). 

 

12. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie B.4 do umowy ubezpieczenia będą miały prawo przystąpić 

osoby, które przystąpiły do programu przed ukończeniem 69 roku życia. Będą one objęte pełnym 

zakresem ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.  

Pracownicy, którzy ukończyli 69 rok życia  zostaną przyjęci do grupowego ubezpieczenia i zostaną 

objęci pełnym zakresem ubezpieczenia pod warunkiem, że liczba takich pracowników nie przekroczy 

1% ogółu zatrudnionych ujętych w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz bezpośrednio przed przystąpieniem 

do grupowego ubezpieczenia na życie Wykonawcy, osoby te były objęte innym grupowym 

ubezpieczeniem na życie. 

Zamawiający nie przewiduje określenia wieku końca odpowiedzialności Wykonawcy dla takich osób. 

 

13. Pytanie Wykonawcy 
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Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający uzna zaproponowaną przez Wykonawcę definicję urodzenia martwego dziecka za 

zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w odniesieniu do ujętego w Załączniku nr 1 

do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w Tabeli pkt G  ryzyka zgonu noworodka ubezpieczonego. 

 

14. Pytanie Wykonawcy 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający podtrzymuje definicję wypadku komunikacyjnego zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia w pkt. F.4.1 i odrzuca definicję zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

15. Pytanie Wykonawcy 
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Odpowied ź Zamawiaj ącego 

Zamawiający informuje, iż wymóg zgodnie z zapisami punktu B.1. Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis 

przedmiotu zamówienia”, nie obejmuje przekazania Zamawiającemu danych umożliwiających 

identyfikację konkretnego ubezpieczonego.  

Zakres danych koniecznych do przedstawienia w ramach rocznego raportowania został precyzyjnie 

wskazany w przytoczonym zapisie: „zestawienie zainkasowanej składki ubezpieczeniowej oraz 

wysokości wypłaconych świadczeń, za okres od początku trwania umowy do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie ww. zestawienia”. 

Zamawiający wymaga przedstawienia wyłącznie danych zagregowanych. 

Przedstawienie dodatkowych informacji zaproponowanych przez Wykonawcę, czyli „ilości zdarzeń w 

ciągu określonego przedziału czasowego, w tym ilości przypadków, w których zakład przyjął 

odpowiedzialność i ilość odmów” ma charakter fakultatywny. 

 

16. Pytanie Wykonawcy 

 

 

Odpowied ź Zamawiaj ącego 
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Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem załącznika nr 1 do SIWZ pkt F.2 Wykonawca poniesie 

odpowiedzialność za takie zdarzenie ubezpieczeniowe, które nastąpiło w okresie trwania umowy ubezpieczenia z 

Wykonawcą, a którego przyczyna (stan chorobowy lub wypadek) zostały stwierdzone lub miały miejsce przed 

datą objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy danego ubezpieczonego.  

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia za zdarzenie 

ubezpieczeniowe, którego przyczyna miała miejsce przed data objęcia odpowiedzialnością Wykonawcy (tj. przed 

wejściem w życie umowy ubezpieczenia) w stosunku do osób wcześniej nieubezpieczonych. 

Odnosząc się do wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę w zakresie wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w 

szpitalu, wskazujemy na zapisy znajdujące się w punkcie F.4.8. Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu 

zamówienia. 

„Przy ustalaniu zasadności świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, Wykonawca weźmie pod uwagę 

długość całego okresu pobytu w szpitalu łącznie z okresem mającym miejsce przed początkiem 

odpowiedzialności Wykonawcy. Świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie za okres pobytu w szpitalu 

przypadający od pierwszego dnia odpowiedzialności Wykonawcy.” 


