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Wrocław, 22.09.2016 r. 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego na 

usługę grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników oraz członków rodzin pracowników 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 154/2016/N/Kozienice 

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Supra 

Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1: 

SIWZ - Zgodnie z wymogiem złożenia wypełnionego Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wraz z ofertą, Wykonawca prosi o wskazanie, które sekcje 

w/w dokumentu są obligatoryjne do wypełnienia przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w JEDZ informacji, które 

Zamawiający wymaga od niego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 

(SIWZ). 

Zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie wypełnić część II, 

część III, w części IV sekcje , sekcje A (kompetencje) oraz część VI. W części IV sekcja 

B, C, D Zamawiający nie wskazuje informacji, które Wykonawca powinien przestawić na 

potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej czy zapewnienia 

norm środowiskowych. Zamawiający nie wprowadza również jakichkolwiek ograniczeń 

dotyczących liczby kandydatów ubiegających się o zamówienie w związku z tym 

wypełnienie części V JEDZ nie jest konieczne. 

 

Pytanie 2: 

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

1 do SIWZ część II: „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. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
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Pytanie 3: 

W Załączniku nr 1 do SIWZ część II ust. 15 (Leczenie szpitalne) jest zapis: „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, czy chodzi o uznanie odpowiedzialności za pobyt w 

szpitalu, który rozpoczął się przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy zawartej 

w drodze niniejszego przetargu, ale w okresie odpowiedzialności z tytułu poprzedniej 

umowy ubezpieczenia (u poprzedniego Ubezpieczającego), pod warunkiem, że całkowity 

okres trwania pobytu w szpitalu spełnia minimalny limit dni pobytu w szpitalu określony w 

SIWZ? 

Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że w sytuacji opisanej powyżej Wykonawca może 

ponosić odpowiedzialność za pobyt w szpitalu, który rozpoczął się w okresie 

odpowiedzialności z tytułu poprzedniej umowy ubezpieczenia, ale wyłącznie za te dni 

pobytu w szpitalu, które przypadają w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

umowy zawartej w drodze niniejszego przetargu. Wykonawca nie może odpowiadać za 

zdarzenie ubezpieczeniowe, które zajdzie w okresie odpowiedzialności u innego 

Ubezpieczającego, aby nie doszło do podwójnej wypłaty świadczenia za to samo zdarzenie 

– przez Wykonawcę i poprzedniego Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za 

pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

Pytanie 4: 

W związku z tym, iż w ryzyku wystąpienia ciężkiej choroby dziecka ubezpieczonego zakres 

chorób jest zróżnicowany pod względem ich ciężkości i częstości występowania, czy 

Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń w SIWZ traktować jako 

sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości świadczeń w 

zależności od rodzaju ciężkiego zachorowania dziecka? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby kwotę wskazaną w tabeli świadczeń w SIWZ 

traktować jako sumę ubezpieczenia, od której wyliczane będą zróżnicowane wysokości 

świadczeń w zależności od rodzaju ciężkiego zachorowania dziecka. 

 

Pytanie 5: 

Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego na 

oddziale rehabilitacyjnym lub w szpitalu rehabilitacyjnym (Załącznik nr 1 do SIWZ część 

IV ust. 6) - czy w ramach tej klauzuli Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie, że 

rozszerzenie dotyczy pierwszego pobytu ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub 

szpitalu rehabilitacyjnym z całodobową opieką lekarską, związanego z rehabilitacją 

konieczną do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, 

że pobyt ten rozpoczął się nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu pobytu 

ubezpieczonego w szpitalu, związanego – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym 

wypadkiem albo tą samą chorobą?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 6: 

Załącznik nr 4 Umowa Generalna § 6 ust 5  -  Czy Zamawiający dopuszcza aby zapis nie 

odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania 

odpowiedzialności? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający zgodzi się aby w ryzyku wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego 

zastosowanie miała definicja przewlekłego zaplenia wątroby zgodna z owu Wykonawcy, tj. 

„przewlekłe zapalenie wątroby – tylko takie, które oznacza potwierdzone badaniem 

biopsyjnym zapalenie wątroby w następstwie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B 

lub C, w którym wyznaczniki procesu zapalnego utrzymują się ponad 6 miesięcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający zgodzi się aby w ryzyku wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego 

zastosowanie miała definicja sepsy zgodna z owu Wykonawcy, tj. 

„sepsa – tylko taka, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną, powstającą w przebiegu 

zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłaną niewydolnością 

wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi 

do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których 

zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ 

krwiotwórczy, nerki, wątrobę”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np.  

 wypłata świadczenia z tytuły śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku tylko jeżeli 

nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? 

 wypłata świadczenia z tytuły śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego tylko 

jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego? 

 wypłata świadczenia z tytuły śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w pracy 

tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku w pracy? 

 wypłata świadczenia z tytułu śmierci w wskutek zawału lub udaru tylko jeżeli 

nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału lub udaru ? 

 wypłata świadczenia z tytułu śmierci małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 

tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ograniczenia. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenie w wypłacie świadczeń: wypłata 

świadczenia z tytuły niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji tylko jeżeli wystąpiła 

w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie 11: 

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 wyraża zgody na powyższe ograniczenie. 

 

Pytanie 12: 

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 10 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby odpowiedzialność Wykonawcy obejmowała jeden pobyt 

na OIT w przypadku gdy w czasie jednego pobytu w szpitalu ubezpieczony trafi kilka razy 

na OIT? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 14: 

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 wyraża zgody na powyższe ograniczenie. 

 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane w szpitalu? 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane na terytorium RP? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca wypłacał świadczenia z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu po osiągnięciu minimalnego pułapu uszczerbku, np. 2%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie. 

 

 

 

Beata Mierzwa 

 


