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dot.: przetarg nieograniczonego nr ogłoszenia 2012/S 1-001725 na Usługę ubezpieczenia na 
Ŝycie. 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie zawiadamia, iŜ w ww. 
postępowaniu wpłynęły prośby o wyjaśnienia SIWZ, które prezentujemy wraz z 
odpowiedziami: 

    

    

Pytanie 1Pytanie 1Pytanie 1Pytanie 1    

    

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za trwały uszczerbek na 
zdrowiu w następstwie udaru/ krwotoku śródmózgowego lub zawału serca tylko jeżeli udar/ krwotok śródmózgowi lub 
zawał serca wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową? 
               

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

 Zamawiający określił szczegółowo zasady wypłaty świadczeń oraz dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności w 

zakresie poszczególnych zdarzeń  ubezpieczeniowych (zał. nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia)   

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń podanych w pytaniu : tj. wypłaty za trwały 

uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru/ krwotoku śródmózgowego lub zawału serca tylko jeżeli udar/krwotok lub 

zawał serca wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową. 

    
Pytanie 2Pytanie 2Pytanie 2Pytanie 2    
 
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np.  
- wypłata świadczenia z tytułu śmierci w NW tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW 

- wypłata świadczenia z tytułu śmierci w WK tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WK 

- wypłata świadczenia z tytułu śmierci w WP tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WP 

                                                                



OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

 

Zamawiający określił szczegółowo zasady wypłaty świadczeń oraz dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności w 

zakresie poszczególnych zdarzeń  ubezpieczeniowych.   

Zamawiający nie dopuszcza  dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń podanych w pytaniu  tj.: 

- wypłaty świadczenia z tytułu śmierci w NW tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW 

- wypłaty świadczenia z tytułu śmierci w WK tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WK 

- wypłaty świadczenia z tytułu śmierci w WP tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WP 

 

Pytanie 3Pytanie 3Pytanie 3Pytanie 3    

 

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 udaru mózgu 
lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu/ krwotoku śródmózgowego lub zawału 
serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej? 
 
OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

 

                Brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk  po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np.60, 65 lat) nie 

może mieć zastosowania.  

Zamawiający zaznacza jednak, że nie ingeruje w treść owu Wykonawcy (pytanie dotyczy zapisów owu). Zamawiający 

określił  szczegółowo  zasady wypłaty świadczeń oraz dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności w zakresie 

poszczególnych zdarzeń  ubezpieczeniowych jak również wskazał, że umowa o zamówienie publiczne będzie zawarta i 

wykonywana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o postanowienia i uregulowania 

zamieszone w SIWZ. (Opis przedmiotu zamówienia, rozdział I, pkt25 ). 

Pytanie 4Pytanie 4Pytanie 4Pytanie 4 
 
Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile 
wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej? 
 

                                                        OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

 

             Zamawiający określił ( tabela nr 1 na str 2 OPZ) wysokości świadczeń do wypłaty których  zobowiązany jest wykonawca  w 

przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych.  Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia kwot 

wypłacanych świadczeń, również w przypadku podanym w pytaniu tj. pomniejszenia kwoty wypłaty  świadczenia z tytułu 

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

osoby ubezpieczonej. 

 
 
Pytanie 5Pytanie 5Pytanie 5Pytanie 5    
 
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/ trwałej 
utraty zdrowia stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na 
zdrowiu/ trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną 
wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%? 
 

                                                    OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

 

              Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/ trwałej utraty 

zdrowia stanowiących że świadczenie zostanie wypłacone gdy  

              wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu/ trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość  np. ponad 20 % , np. ponad 25%. 

    
Pytanie 6Pytanie 6Pytanie 6Pytanie 6 
 
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za zgon w następstwie 
udaru/ krwotoku śródmózgowego lub zawału serca jeżeli udar/ krwotok śródmózgowy lub zawał serca wystąpił nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową a śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła 
w ciągu 30 dni od dnia udaru/ krwotoku śródmózgowego lub zawału serca? 
    
OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź 



 

 Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń podanych w pytaniu tj.  wypłata za zgon w 
następstwie udaru/ krwotoku śródmózgowego lub zawału serca jeżeli udar/ krwotok śródmózgowy lub zawał serca 
wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową a śmierć osoby 
ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia udaru/ krwotoku śródmózgowego lub zawału serca. 
 
Pytanie 7Pytanie 7Pytanie 7Pytanie 7 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 10  - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu „komisja lekarska” na badanie lekarskie.  
    
OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź 

             

Zamawiający informuje, że w pkt.10 załącznika nr 1 do SIWZ  wyrażenie „np. komisja lekarska” zostało użyte  

przykładowo –jako potencjalny powód osobistego stawiennictwa ubezpieczonego. Jednak Zamawiający nie reguluje 

kwestii związanych z  rodzajem organu orzekającego, jego liczebnością, czy też czynnościami które Wykonawca 

przeprowadza celem ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu (badanie lekarskie).  Dlatego Zamawiający nie widzi 

sensu ani potrzeby dokonywania proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 8Pytanie 8Pytanie 8Pytanie 8  

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 10, Czy Zamawiający dopuszcza ocenę stanu zdrowia na podstawie dokumentacji 

medycznej w tzw. trybie zaocznym ? 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania przez Wykonawcę „oceny stanu zdrowia”. Zamawiający wyklucza stosowanie 

jakichkolwiek form oceny medycznej ryzyka.  

 Jeśli Wykonawca miał zamiar zapytać  o procedury stosowane w przypadku ustalania wielkości stopnia trwałego 

uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego celem wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia to zamawiający informuje, że 

nie ingeruje w procedury wykonawcy w tym zakresie – obowiązują owu Wykonawcy oraz uregulowania wewnętrzne 

Wykonawcy. 

 
Pytanie 9Pytanie 9Pytanie 9Pytanie 9    
    
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa – Wzór § 5 Wykonawca wnosi o podanie i umieszczenie do wiadomości publicznej 
wysokości kurtażu dla brokera przy jakim należy przeliczyć cenę oferty.    
 
OOOOdpowiedźdpowiedźdpowiedźdpowiedź 

 

Zamawiający  nie ustala  wysokości kurtażu brokerskiego, gdyż nie jest płatnikiem tego wynagrodzenia.  Zamawiający  

informuje jedynie, że umowa będzie zawarta i obsługiwana przy udziale  brokera oraz że wynagrodzenie brokera leży po 

stronie wykonawcy a jego stawka powinna być ustalona przez Brokera z Wykonawcą (rozdział I pkt. 3 Opisu przedmiotu 

zamówienia). 

    

Pytanie 10Pytanie 10Pytanie 10Pytanie 10 

 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta będzie umowa grupowego 
ubezpieczenia na życie wynoszący 24 miesiące będzie kończył się z końcem ostatniego dnia 24 miesiąca? 
    
OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź 

 

             Zamawiający potwierdza , ze okres wynoszący 24 miesiące kończy się z końcem ostatniego dnia 24 miesiąca . 

 
Pytanie 11Pytanie 11Pytanie 11Pytanie 11 

Załącznik nr 1 do SIWZ część III pkt 4 Zamawiający wskazuje: „Wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek 

wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, 

z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca ”rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez 

obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym” 

Wykonawca wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów proponuje rozszerzenie definicji uzupełniając ją o 

inne środki lokomocji.  



W związku z powyższym Wykonawca prosi o wskazanie czy Zamawiający podtrzymuje  zakres ochrony wskazany w SIWZ 

czy preferuje szeroką definicję proponowaną przez Wykonawcę w brzmieniu: 

„wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: 

a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, 

z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym 

przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj, 

b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział 

jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: 

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, 

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, 

wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu 

wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, 

c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od 

chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia 

pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został 

uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, 

a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego 

dostęp nie jest możliwy, 

d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek 

 zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został 

odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego 

dostęp nie jest możliwy.” 

 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź  

Definicja wypadku komunikacyjnego została przez Zamawiającego określona. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w 

tym zakresie. Zamawiający  nadmienia również, że zgodnie z pkt. 27, rozdziału I Opisu przedmiotu zamówienia  

wykonawca może przy realizacji umowy ( w szczególności przy wypłacie świadczeń)  kierować się zapisami owu pod 

warunkiem, że zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy są nie mniej korzystne dla ubezpieczonych niż 

postanowienia zawarte w SIWZ, jednak w sytuacjach spornych ubezpieczony lub ubezpieczający ma zawsze prawo 

żądać realizacji umowy zgodnie z postanowieniami i uregulowaniami SIWZ (które zgodnie z pkt.25 OPZ stanowią 

podstawę do realizacji umowy ) a wykonawca - ubezpieczyciel musi te żądanie spełnić.  Ocena zapisów własnych owu i 

podjęcie decyzji o złożeniu oferty przy uwzględnieniu podanej wyżej zasady należy do Wykonawcy.   

 

 

Ponieważ wyjaśnienia nie wymagają wprowadzania zmian w ofertach Zamawiający nie przedłuża 

terminów składania i otwarcia ofert a także wniesienia wadium. 

 

Z poważaniem 

 

 


