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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawiie SIWZ

Szonowni Poristwo,
lJprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, vr postqpowaniu prowardzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wief Publicznych (Dz" U. z2O!5 r. poz" 2i,642 p62n" zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
Grupowe ubezpieczenie na iycie pracownik6w SPZOZ Siedlce oraz ich wsp6fmalionk6w, partner6w
iyciowych i pefnoletnich dzieci,
Tre5i wspomnianej pro6by jest nastqpujqca :

Pytanie 1

Wykonawca prosi o potwierdzenie,2e w przypadku sytuacji opisanej w czq6ci A ust.3 pkt" 2 ppkt 6)
Zalqcznika nr 1 do SIWZ: 6) "Wykonawca zobowiqzuje siq do przyjqcia do ubezpieczenia
wszystkich pracownik6w przebywajqcych na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzydskich I

wychowawczych, urlopach bezplatnych oraz z orzeczona niezdolnoSciq do pracy - o ile pracownicy ci
hyli ubezpieczeni w dotychczas funkcjonujqcej umowie ubezpieczenia grupowego na 2ycie (...)."
Warunkiem jest zachowanie ciqglo(ci odpowiedzialnoici pomiqdzy dotychczasowym a nowym
ubezpieczeniem.

Pytanie 2

W czq5ci C ust, 5 Zalqcznika nr l- do SIWZ Zamawiajqcy wskazat definicjq dziecka: " Dziecko: pod
pojqciem dziecko nale2y rozumiei dziecko wlasne lub przysposobione, a tak2e pasierb6w
ubezpieczoneSo (.,.)." Czy Zamawiajqcy zgodzi sie na doprecyzowanie pasierba: "Dziecko: pod
pojqciem dziecko nale2y rozumiei dziecko wlasne lub przysposobione, a tak2e pasierb6w
ubezpieczonego (je2eli nie zyje ojciec lub matka) (...)." Bez w/w/zmiany mo2e dojSi do sytuacji
podw6jnej wyplaty Swiadczenia np" za zgon dziecka Swi,adczenie bqdzie nale2ne ubezpieczonemu,
kt6ry jest ojczymem dziecka, oraz innemu ubezpieczonemu, kt6ry jest jego ojcem biologicznym.

F'ytanie 3

W zalqczniku nr l- do SIWZ czqSi C ust. 6 Zamawiajqcy prrdal definicjq nieszczqSliwego wypadku, w
kt6rej nie wskazat zapisu o wplywie stanu zdrowia ubezpieczonego na powstanie nieszczq$liwego
wypadku. Czy w zwiqzku z tym Zamawiajqcy moze potwierdzi| 2e intencjq bylo takie okre6lenie
definicji nieszczqSliwego wypadku, w kt6rej do definicji za nieszczq(liwy wypadek mo2na uznai
zdarzenie niezale2ne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego ?

F ytanie 4
W Zafqczniku nr 1 do SIWZ czqSi D ust. 4, 6, 16 Zamawiajlqcy wskazaf definicjq wypadku przy pracy,
kt6ry swoim zakresem obejmuje wypadek w drodze do i z pracy. Wykonawca zaznacza, ie w
ubezpieczeniu spotecznym nie uznaje siq za wypadek przy pracy wypadk6w w drodze do lub z pracy"
Swiadczenia rentowe w takich sytuacjach sa pfacone z ubezpieczenia chorobowego a nie z
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wypadkowego. Ustawa wypadkowa nie przewiduje mo2liwo6ci przyznawania Swiadcze6 z tytutu
wypadk6w w drodze do lub z pracy, je2eli wypadki te zaistniafy po dniu 31,.t2.zOOZ r. Regulacje
dotyczqce tego zagadnienia z powodu zbyt du2ej liczby Swiad czefiztytulu wypadku w drodze z lub do
pracy, zostaly przeniesione do ustawy z dnia L7 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczed Spolecznych i gwarantujq one prawo do r,enty z tytulu niezdolno5ci do pracy mimo
nieposiadania wymaganego sta2u pracy, je2eli niezdolno5i do pracy zostala spowodowana
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy" Wyplata SwiarJczeri bqdzie wiqzafa siq z bardzo trudnym,
czasochlonnym ustalaniem, czy wypadek mial miejsce w drodze z lub do pracy, szczeg6lnie w
przypadku Smierci osoby ubezpieczonej. Fonadto brak bqdzie mo2liwoSci weryfikacji okolicznoSci
wypadku, np" przerwania drogi do pracy co mo2e prowadzii do nadu2y6. Na podstawie jakich
dokument6w Wykonawca ustali zasadno(i Swiadczenia ? Nie istnieje dokumentacja po6wiadczajqca
zajScie takiego zdarzenia. W zwiqzku z powy2szym V1/ykonawca prosi o rozwa2enie usuniqcia
rozszerzenia wypadku w pracy o wypadek w drodze do i z pracy"

Pytanie 5
W zafqczniku nr L do SIWZ czq6i ust. 5 i ust 16 Zama,wiajqcy wskazal og6lnq definicjq wypadku
komunikacyjnego, w kt6rej brak odniesienia, 2e definicje pojazd6w, drogi, kierowcy, pasa2era sa
zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa o ruchu drogowym. W zwiqzku z powy2szym Wykonawca
prosio potwierdzenie, 2e w ramach tej definicjiZamawiajqcy akceptuje doprecyzowanie:
"wypadek kom u nikacyjny - nieszczqSliwy wypadek:
a) wywolany ruchem pojazd6w na drodze, w kt6rym uberzpieczony brai udzial jako uczestnik ruchu
bqd2 kierowca, zlym,2e "pojazd", "droga", "uczestnik ruchu" i "kierowca" rozumiane sq zgodnie ze
znaczeniem nadanym przez obowiqzujqce przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest r6wnie2
tramwaj
b) wywolany ruchem pojazdu kolowego ciEgniqtego prze;t- pojazd trakcyjny, w kt6rym ubezpieczony
bral udzial jako pasa2er albo czlonek zalogi tego pojazdu, z tym ze:

- pojazd kolejowy aznacza pojazd dostosowany do poruszania siq na wfasnych kolach po torach
kolejowych

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napqdem wlasnym, w tym metro
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie sq wypadki dotyczqce kolejowego transportu

wewnqtrzzakladowego oraz transportu linowego i linowo - terenowego,
c) wywofany eksplozjq pasa2erskiego statku powietrznego koncesjonowanych lini lotniczych, kt6ry
zaistniat od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszla na jego pokfad z zamiarem wykonania lotu, do
chwili opuszczenia pokladu statku powietrznego przez rruszystkie osoby znajdujqce siq na nim, a
statek powietrzny zostal uszkodzony lub nastqpilo zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny
zaginql i nie zostaf odnaleziony, a urzqdowe jego po,szukiwania zostaly odwolane lub statek
powietrzny znajduje siq w miejscu, do kt6rego dostqp nie jest mo2liwy,
d)wywolany ruchem statku, w ktdrym ubezpieczony bral udzial jako czlonek zalogi bqd2 pasa2er, a
statek zatonql albo zostal uszkodzony lub nastqpilo zniszr:zenie konstrukcji albo statek zaginqt inie
zostal odnaleziony, a urzqdowe jego poszukiwania zostaly odwolane lub statek znajduje siq w
rniejscu, do kt6rego dostqp nie jest mozliwy,

Pytanie 6
zalqcznik nr 1 do SIWZ czq6i D ust. 13 (Swiadczenie z tytufu imierci rodzic6w ubezpieczonego lub
rodzic6w maf2onka/partnera 2yciowego ubezpieczonego) - czy Zamawiajqcy zaakceptuje
doprecyzowa nie w przypadku rodzicriw mal2onka/pa rtnera zyciowego u bezpieczonego :

"Ubezpieczenie obejmuje Smieri w okresie odpowiedzialnoSci wykonawcy:
- (,..) ka2dego z rodzic6w aktualnego mal2onka/partnera 2y'ciowego ubezpieczonego albo ojczyma lub
macochy (je6li nie 2yje matka lub ojciec mal2onka/partnera 2yciowego Ubezpieczonego)',?
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Pytanie 7
Zalqcznik nr 1 do SIWZ czq66 D ust, 15 (Swiadczenie z tytulu urodzenia martwego dziecka) - czy
Zamawiajqcy zaakceptuje doprecyzowanie, 2e ubezpieczernie obejmuje urodzenie martwego dziecka
w rozumieniu przepis6w dotyczqcych porod6w i urodzeri w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy,
jezeli urodzenie zostalo zareiestrowane ?

Pytanie 8
Zalqcznik nr 1 do SIWZ czqSi G ust. 6 ppkt. fZ
CzY Zamawiajqcy zgodzi siq na doprecyzowanie zapisu dot. dopuszczalnych wylqcze6
odpowiedzialnoSci w wyniku rehabilitacji w spos6b nastepujEcy:
" W wyniku rehabilitacji, z wyjqtkiem pierwszego pobytu rrv szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do
usuniqcia bezpo6rednich nastqpstw nieszczq5liwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, 2e
pobyt ten rozpoczql sie nie p6lniej ni2 6 miesiqcy po zakodczeniu objqtego odpowiedzialnosciq
Wykonawcy pobytu ubezpieczonego w szpitalu, zwiqzanego - odpowiednio - z tym samym
nieszczq5liwym wypadkiem albo tq samE chorobq."?

Pytanie 9
Zafqcznik nr L do SIWZ czq(i G ust. 6: czy Zamawiajqcy ;zaakceptu je, 2e za pobyt na OIT/OIOM nie
uwaza siq pobytu na oddzialach kardiologicznym, neurochirurgicznym i diabetologicznym, nawet
je2eli w stosunku do ubezpieczonego podjqto stale monitorowanie podstawowych czynno6ci
zyciowych lub podjqto czynno6ci zastqpcze w przypadku niewydolno5ci narzqd6w lub ukladdw
ustroju ?

Pytanie 10

Czy Zamawiajqcy zgodzi siq, aby dopuszczalne odpowiedzialno6ci w ramach ubezpieczenia na
wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu uzupelnii o poni2sze punkty:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno6ci z tytulu pobytu w szpitalu:
1) w wyniku padaczki, z wylqczeniem padaczki objawowej bqdqcej objawem innej choroby;
2) bezpo6rednio w wyniku zatrucia spowodowanego s;po2yciem alkoholu, u2yciem narkotyk6w,
$rodk6w odurzajqcych, substancji psychotropowych lub Srodk6w zastqpczych w rozumieniu
przepis6w o przeciwdzialaniu narkomanii, uzycia Srodk6w farmakologicznych bez wzglqdu na
zastosowanq dawkq oraz w wyniku schorzeri spowodowanych nadu2ywaniem w/w substancji
3) w wyniku uszkodzeri ciala spowodowanych lec:reniem oraz zabiegami leczniczymi lub
diagnostycznymi, bez wzglqdu na to, przez kogo byty wykonywane, chyba 2e chodzito o leczenie
llezpoSrednich nastqpstw nieszczqSliwego wypad ku;
4) w zwiqzku z leczeniem i zabiegami stomatologicznyrni, chyba 2e wynikajq one z konieczno6ci
leczenia obra2ef doznanych w wyniku nieszczqSliwego wy;cadku;
5) w wyniku leczenia niepfodno5ci.

Pytanie 1L

Zalqcznik nr l- do SIWZ czqSi G pkt 6: czy Zamawiajqr:y zgodzi sie na zastosowanie w ramach
(;wiadczenia z tytutu pobytu ubezpieczonego na rekonwalescencji nastqpujEcych
wylEczen/ ogra niczefi od powiedzia InoSci:
Zaklad ubezpieczeri nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu nekonwalescencji:
a) je2eli pobyt w szpitalu, bezpoSrednio po kt6rym nastqpuje rekonwalescencja spowodowany byl
leczeniem nieptodno6ci;
b) je2eli rekonwalescencja ma miejsce w okresie urlopu dla poratowania zdrowia lub urlopu

zdrowotnego ?
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Pytanie L2

CzY Zamawiajqcy zgodzi siQ na rozszerzenie katalolgu dopuszczalnych wylqczeri w ramach
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych o nastqpujqce, powszechnie stosowane,
wylqczenia:
L) co kt6rej nie istniaty wskazania medyczne warunkujqce konieczno6i jej wykonania w celu

wyleczenia lub zmniejszenia objaw6w choroby albo zmniejszenia skutk6w nieszczqSliwego wypadku;
2) wykonanej w celu kosmetycznym lub estetycznym, z ruyjqtkiem operacji chirurgicznej niezbqdnej

do usuniqcia nastqpstw nieszczqSliwego wypadku zaistniafego lub choroby nowotworowej
zdiagnozowanej w okresie od powiedzia InoSci Wykonawcy;

3) wykonanej w celu antykoncepcyjnym;
4) zmniejszenia lub powiqkszenia piersi oraz zmiany ptci;
5) stomatologicznej, z wyjqtkiem operacji chirurgicz:nej niezbqdnej do usuniqcia nastqpstw

nieszczq5liwego wypadku zaistniafego w okresie odpowieclzialnoSci wykonawcy;
6) wykonanej w celach diagnostycznych;
7) zwiqzanej z usuniqciem ciala obcego metodq endoskopowq;
8) zwiqzanej z wymianq wyszczerbionego na stale urzqdzenie, sztucznego narzqdu lub czqSci

sztucznego narzqdu;
9) kt6ra jest kolejnq operacjq chirurgicznq tego samego narzqdu, pozostajEcE w zwiqzku

przyczynowo-skutkowym z pierwszq operacjq chirurgicznq, wykonanq w ramach leczenia tego
same8o stanu chorobowego lub skutk6w tego samego nieszczqSliwego wypadku (reoperacja)?

Pytanie L3

Talqcznik nr L do SIWZ czq6i | (Dopuszczalne okresy karencjiw ubezpieczeniu)- w zwiqzku z zapisami
ust" 1 i ust. 6 w celu unikniqcia wqtpliwo6ci interpretacyjnych, Wykonawca prosio potwierdzenie, czy
Zamawiajqcy oczekuje, 2e osoby (zar6wno dotychczas ubezpieczone jak i nieubezpieczone), kt6re
przystqpiq do ubezpieczenia w ciqgu dw6ch miesiqcy od daty zawarcia umowy, bqdq miaty zniesionq
ka re ncjq?

Pytania L4

Zalqcznik nr l" do SIWZ czq6i l- Zamawiajqcy nie wskazali dlugoSci karencji obowiqzujqcej w ryzyku
leczenia specjalistycznego. Czy w zwiqzku z tym Zamawiajqcy zaakceptuje w przypadku w/w ryzyka
stosowania karencjiwynoszqcej - zgodnie z owu Wykonawcy - 90 dni?

Pytanie 15

Wykonawca prosi o potwierdzenie,czy dobrze interpretujle,2e zasady karencyjne wskazane w ust" 5
Zafqcznik nr L do SIWZ czqSi lodnoszq siq do pozostalychtryzyk (kt6re nie zostaly wymienione w tej
czqSci, a sE w zakresie ubezpieczenia), tj. Smierci ubezpieczonego, mat2onka, dziecka, rodzic6w,
teSci6w, osierocenia dziecka ?

Pytanie 16

Wykonanie prosi o potwierdzenie, ze w przypadku sytuacjii opisanej w Zalqczniku nr 1 do SIWZ czqsi
J: "Sta2 wymagany do nabycia prawa do indywidualnej kontynuacji - 6 miesiqcy (z uwzglqdnieniem
udokumentowanego sta2u z "dotychczasowego" ubezpieczenia)." warunkiem jest zachowania
ciqglo6ci odpowiedzialno6ci pomiqdzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana tak2e
jako ciqglo5i w opiacaniu skladek ?

Pytanie 17
Wykonawca prosi o skorygowanie zapis6w zdania drugiego w par. 5 ust. 2 wzoru umowy, gdy2
Sroczqtek odpowiedzialno6ci w stosunku do os6b przystqpujqcych do ubezpieczenia w trakcie trwania
Llmowy bqdzie liczony od pierwszego dnia miesiqca na$tQpujEcego po miesiqcu, w kt6rym dana
osoba wyrazila wolq przystqpienia do ubezpieczenia (poprzez zlo2enie podpisanej deklaracji
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przystEpienia do ubezpieczenia) oraz bqdzie spelniala warunki, kt6re pozwalajq na przystqpienie do
ubezpieczenia zgodnie z SlwZ i owu oraz zostanie za niq uiszczona skladka.

Pytanie 1-8

Zalqcznik nr4 umowa -utz6r par.7 ust.6 Je2eli skfadka przekazana nie odbiega od wymaganej nie
wiqcej, ni2 5%, to Ubezpieczyciel uzna skladkq za optaconq, Zamawiajqcy jest zobowiqzany uigcii
niedoplatq w kolejnym wymaganym terminie"
Zgodnie z art.8'J'4 par 2 oraz z art. 829 par 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz" U.
z 1964 r Nr 16, poz. 93 ze zm.) odpowiedzialno6i ubezpieczyciela rozpoczyna siq nie wcze5niej ni2 po
optaceniu skfadki i nie wczeSniej ni2 nastqpnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oSwiadczyl, ie chce
korzystai z zastrze2eniem na jego rzecz ochrony. Czy majqc powyzsze na uwadze Zamawiajqcy jest
got6w odstqpii od powy2szych zapis6w ? Ponadto powy2szy zapis powodowai mo2e problemy z
prawidlowa realizacjq umowy ubezpieczenia grupowego np. brak skladki powodowai mo2e bfqdne
awiza i problemy z naliczaniem iwyplatq prowizji dla brok,era.

Pytanie 19
'Zalqcznik nr4 umowa -wz6r par.7 pkt,3 Nieoplacenie skladki za wszystkich ubezpieczonych lub za
pojedynczego ubezpieczonego w terminie oznaczonym w ust.2 ,nie powoduje wyga5niqcia umowy
ani zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej oraz nie skutkuje rozwiqzaniem umowy z uplywem
terminu platno6ci .W przypadku zaistnienia takiej okoliczno6ci Wykonawca powiadomi
zamawiajqcego o fakcie braku wplyniqcia skladki i wyznaczy dodatkowy termin zaplaty, kt6ry nie
mo2e byi kr6tszy ni2 L4 dni, z zastrze2eniem ust,6,
W nawiqzaniu do powy2szego zapisu czy Zamawiajqcy potwierdza,i2 powy2szy zapis nie odnosisiq do
przekazania pierwszej skladki , kt6rej wpfata w terminie niezbqdna jest do prawidlowego nadania
poczqtku odpowiedzialnoSci oraz czy Zamawiajqcy dopuszcza, przyjqcie nastqpujqcego zapisu:
Nieopfacenie skladki lub czq6ci skladki w terminie, nie powoduje wygaSniqcia umowy ani zawieszenia
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, ze sktaclka za ubezpieczenie grupowe zostanie
przekazana do korica miesiqca za kt6ry jest nale2na. W przypadku braku skladki do ko6ca miesiqca,
odpowiedzialnoSi na polisie zostaje zawieszona, a \uVykonawca w takim przypadku wzywa
Zamawiajqcego do uzupelnienia zaleglo5ci wskazujqc co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin
zaplaty skladki. Po uregulowaniu zaleglej sktadki ochrona ,rostaje wznowiona i ubezpieczycielwyptaca
6wiadczenia za okres zawieszenia.

Pytanie 20

Zalqcznik nr 4 umowa -wz6r par. 7 pkt.4 W przypadku, lgdy sktadka za ubezpieczenie platna jest w
formie przelewu bankowego , za dziefi oplacenia skladki, uwa2a siq datq obciq2enia rachunku
ba n kowego U bezpieczajqcego,
W nawiqzaniu do powyzszego zapisu czy Zamawiajqcy zllodzi siq, iz w przypadku opiaty skladki w
formie przelewu, za datq oplacenia skladki, uznaje siq dartq wplywu Srodk6w na rachunek wskazany
przez Wykonawcq. Powyzszy zapis pozwoli na prawidlowe rozliczenie wplaconych skladek.

Pytanie 2L

Partner 2yciowy: osoba wskazana przez Pracownika w stosownym oSwiadczeniu, nie pozostajqca w
I'ormalnym zwiqzku mal2eriskim, niespokrewniona z pracownikiem, z kt6rq pracownik pozostaje we
wsp6lnym po2yciu (pracownik r6wnie2 nie mo2e byi w zwiqzku formalnym).Za ka2dym razem,Bdy w
SIWZ mowa jest o mal2onku, pod pojqciem maf2onka rozumie siq tak2e partnera 2yciowego.
Czy Zamawiaiqcy zgodzi siq na doprecyzowanie zapisu: "... Partner 2yciowy: osoba wskazana przez
Pracownika w stosownym o6wiadczeniu w deklaracji przystqpienia do ubezpieczenia ...". Dodatkowe,
odrqbne oSwiadczenia w tym zakresie utrudnia proces weryfikacji.
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Pytanie 22

Zgodnie z wymogiem zlo2enia razem z ofertq wypefnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zam6wienia (JEDZ) Wykonawca prosi o potwierdzenie, kt6re sekcje w/w dokumentu sq obligatoryjnie
do wypetnienia przez Wykonawcq. Je5li Zamawiajqcy wska2e obowiqzek wypelnienia sekcji C
Wykonawca prosi o podanie danych os6b zajmujqcych siq postQpowaniem ze strony Zamawiajqcego i

brokera, kt6re sq niezbqdne do prawidlowego zfo2enia oswiadczenia.

Pytanie 23

Czy Zamawiajqcy dopuszcza dodatkowe ograniczenie w wyplacie Swiadczeri: wypfata Swiadczenia z
tytufu niezdolno5ci do pracy i samodzielnej egzystencji tylko je2eli wystqpila w ciqgu 6 miesiqcy od
dnia zaj6cia nieszczqSliwego wypadku?

Pytanie 24

Czy Zamawiajqcy dopuszcza,2eby ochrona w ubezpieczeniach dodatkowych wygasafa wczesniej ni2 w
ubezpieczeniu podstawowym (Smierci), tj. po osiqgniqciu przez ubezpieczonego okreslonego w owu
wieku np. 60 lat kohczy siq ochrona z tytulu niekt6rych ryzyk, np. Smierci w nastqpstwie udaru m6zgu
lub zawalu serca, powa2nego zachorowania, operacji chirurgicznej?

Pytanie 25

Czy Zamawiajqcy zgadza siq, zeby wyplata za operacje chirurgicznq byla uzale2niona od okresu
hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypfata nastqpi tylko w przypadku, gdy osoba przebywala w
szpitalu nieprzerwanie 10 dni ?

Pytanie 26

Czy Zamawiaiqcy zgadza siq, 2eby odpowiedzialnoSi Wykonawcy obejmowala jeden pobyt na OIT w
przypadku, 8dy w czasie jednego pobytu w szpitalu ubezpieczony trafi kilka razy na OIT?

Pytanie 27

Czy Zamawiaiqcy zgadza siq, zeby odpowiedzialnoSi Wykonawcy wygasala po wyczerpaniu j_00 %
sumy ubezpieczenia z tytulu uszczerbku na zdrowiu, tj. kwota wyplaconych Swiadczeri w stosunku do
jednego ubezpieczonego wyniesie max IOO% sumy ubezpieczenia"

Pytanie 28

Czy Zamawiajqcy zgadza siq, 2eby odpowiedzialno6i Wykonawcy w ramach leczenia specjalistycznego
obejmowala tylko zabiegi wykonane w szpitalu ?

Pytanie 29

Czy Zamawiaiqcy zgadza siq, 2eby odpowiedzialno5i Wykonawcy w ramach leczenia specjalistycznego
obejmowala tylko zabiegiwykonane na terytorium Rp?

Pytanie 30

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq aby Wykonawca wyptacaf Swiadczenia z tytulu uszczerbku na zdrowiu
po osiqgniqciu minimalnego pulapu uszczerbku, np^2%?

sita nowisko (wyjaSnienia ) Za mawiaiqcego w przed miotowej kwestii jest nastqpuiqce :

Ad. I
To k. Zo m awioj qcy potwie rdzo.

Ad.2
Zamowiajqcy zgodzo siq no zoproponowane doprecyzowonie.
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Ad.3
To k. Zo m aw i oj qcy potw i e rdzo.

Ad.4
Zomawiojqcy zgadza siq na zoproponowanq definicjq wypadku przy procy.

Ad. s
Zamawiojqcy zgodzo siq no zoproponowonq definicjq.

Ad.6
Zamawiajqcy zgodzo siq no zoproponowone doprecyzowqnie.

Ad.7
Zamowiajqcy zgodzo siq na zoproponowane doprecyzowanie.

Ad.8
Zamawiojqcy zgadzo siq na zqproponoulone doprecyzowanie.

Ad.9
Tok. Zomawiojqcy zgodzo siq.

Ad.10
Zamawiojqcy okceptuje wylqczenio z podpunktu 2,3,4 i 5.

Ad. 11

Zomawiajqcy akceptuje wytqczenio z podpunktu o i b.

Ad. 12

Zamowiojqcy akceptuje wylqczenio z podpunktu 1,2,3,4 iS.

Ad.1_3

Ta k. Zo m owi oj qcy potw i e rdz o.

Ad. 14

Zo m aw i oj qcy a kce ptuj e zo p ropo n ow o ny okre s ko re n cj i.

Ad. 15

Zamowioiqcy potwierdzo mo2liwoiC stosowonio 6 miesiqcznej korencji w przypodku wymienionych
zdorzeri.

Ad. L6
To k. Zo mow ioj qcy potw ie rdzo.

Ad. 1_7

Zamawiaiqcy koryguje zopis parografu 5 pkt 2, kt6ry otrzymuje brzmienie:
"Poczqtkiem ochrony ubezpieczeniowejjest 7. dzieri miesiqco kalendorzowego 1. miesiqca udzielanio
ochrony, zai dniem kortca odpowiedzialnoici bqdzie ostotni dzieri miesiqca kolendorzowego
ostqtniego 36 miesiqca odpowiedzialnoici lJbezpieczycielo. ochrona ubezpieczeniowo osob
wstqpuiqcych do ubezpieczenia w trakcie trwanio umowy ubezpieczenio, rozpoczynq siq od
pierwszego dnia miesiqco nostepujqcego po miesiqcu, w ktorym dona osobo wyrazila wolq
przystqpienia do ubezpieczenia poprzez zloienie podpisanej dektorocji przystqpienio do
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ubezpieczenio, oraz bqdzie spelniola worunki, kt6re pozwatojq na przystqpienie do ubezpieczenia
zgodnie z slwZ iowU oraz zostonie zo niq uiszczono sklodka.,,

Ad.18
Zomowiajqcy nie wyroia zgody.

Ad. 19
zamawioiqcy potwierdza, ii zapis z paragrafu 7 ust.3 nie odnosisiq do przekazania pierwszej sktodki.
Zamawiajqcy nie wyroia zgody no zmianq zapisu umowy.

4d.20
Zomawiojqcy nie wyraio zgody"

Ad.21
Zamawiojqcy zgodzo siq no zoproponowane doprecyzowanie.

4d.22
wykonowca nie wypelnia nostqpuiqcych frogment6w formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zom6wienio:
1) w czqici ll: lnformocie dotyczqce wykonowcy - sekcja D: tnformocje dotyczqce podwykonowc1w,
na kt6rych zdolnoSci wykonawca nie polego - w zokresie wykazu proponowonych podwykonawc6w;
2)w Czqid lV: Kryteria kwolifikacji:

- sekcjo B: Sytuacja ekonomiczna ifinonsowa _ w calolci;
- sekcjo C: ZdolnoiC techniczna i zawodowo - punkty: 7o), 1b), 2); 3), 4), S), 6), 7), g), 9), 71), 12);
- sekcia D: Systemy zopewnienio iokoici i normy zarzqdzonia Srodowiskowego - w coloici;

3) czqsi v: ogroniczenie liczby kwatifikuiqcych siq kondydot6w - w catoici.

Ad, 23 - 30
Zomawiojqcy nie wyroio zgody.

lnformujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 2g stycznia 2004 roku prawo
Zam6wiefi Publicznych (Dz. u' z2o!5 r' poz. 21'64 zpoin. zm,l, stanowisko Zamawiajqcego zostafo
rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano slwZ"

Zamawiajqcy

Misiak


