ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Warszawa, dnia 08.10.2018r.

Znak sprawy: NO-ZP.X-240/54/18
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.:
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ
CZŁONKÓW ICH RODZIN”; postępowanie numer: NO-ZP.X-240/54/18

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
oraz zmiana treści SIWZ
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /dalej
SIWZ/ oraz poniższych Załączników do SIWZ:
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Część Obligatoryjna
- Załącznik nr 4 do SIWZ– Formularz oferty
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
SIWZ, zmienione załączniki do SIWZ wraz z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, stają się
integralną częścią SIWZ.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawca 1
Pytanie 1
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.
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia, które będzie zgodne z wewnętrznymi procedurami danego
Wykonawcy w tym zakresie.
Pytanie 2
SIWZ pkt. 14.1 b, Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy – Tabela nr 1
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przez „Łącznie oferowaną składkę za 24 miesięczny okres ubezpieczenia
(okres podstawowy) dla wszystkich Wariantów/Zakresów”, Zamawiający rozumie sumę wierszy z kolumny 5 Tabeli
nr 1 Formularza ofertowego czyli zsumowane wartości z poszczególnych wierszy, które stanowią iloczyn wartości
wskazanej w kolumnie 4. pomnożonej przez 24. miesiące.
Zamawiający informuje, że prawidłowo wypełniona w Załączniku nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy Tabela 1 w
wierszach wskazujących poszczególne zakresy/warianty powinna uwzględniać:
• w kolumnie 2 składkę miesięczną za jednego ubezpieczonego określoną dla poszczególnych
Zakresów/Wariantów,
• w kolumnie 4 składkę miesięczną za wszystkich ubezpieczonych w poszczególnych Zakresach/Wariantach,
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przy założonej ilości osób wskazanej w kolumnie 3,
w kolumnie 5 składkę za cały 24 miesięczny okres ubezpieczenia dla poszczególnych Zakresów/Wariantów
(iloczyn wartości z kolumny 4 oraz 24 miesięcy).
Dodatkowo w Załączniku nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy w polu „Łączna oferowana składka za 24 miesięczny
okres ubezpieczenia (okres podstawowy) dla wszystkich Zakresów/Wariantów” wykreśla się sformułowanie „okres
podstawowy”.
Wykonawca w polu „Łączna oferowana składka za 24 miesięczny okres ubezpieczenia dla wszystkich
Zakresów/Wariantów wpisuje wartość stanowiąca sumę wartości wskazanych w kolumnie 5 w poszczególnych
wierszach, odpowiadającym poszczególnym Zakresom/Wariantom.
Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na pytania
Wykonawców.
•

Pytanie 3
SIWZ pkt. 18.1.3
Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakie zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umowa, polegające na
powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy
prawnej, zmiany nazwy lub siedziby Zamawiający miał na myśli w odniesieniu do Szpitala. Wykonawca prosi o
przykład takiej zmiany w strukturze jednostek Szpitala.
Zamawiający informuje, że wskazana przez Wykonawcę treść SIWZ została zredagowana z omyłką, a intencją
Zamawiającego nie było odniesienie się do Ubezpieczonych. Jednocześnie Zamawiający w SIWZ punkt 18.1.3 oraz w
Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy w § 8 pkt c) dokonuje zmiany poprzez wykreślenie w całości wskazanych
treści punktów i wprowadza w ich miejsce nowe brzmienie o treści:
„zmiany dotyczące Zamawiającego polegające na powstaniu w strukturze nowych jednostek organizacyjnych,
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub zmiany formy prawnej prowadzonego
przedsiębiorstwa, zmiana firmy lub siedziby,”
Zmieniony dokument SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy Zamawiający zamieszcza wraz z
odpowiedziami na pytania Wykonawców.
Pytanie 4
OPZ, Załącznik nr 1, pkt. 34.4 - koszty administracyjno-obsługowe
W związku z tym, że każdy rodzaj wynagrodzenia wpływa na wysokość składki płatnej przez osoby ubezpieczone
oraz na kształt oferowanych warunków ubezpieczenia – tj. wartość świadczeń do wypłaty. Zaproponowany przez
Zamawiającego wymóg dodatkowego wynagrodzenia działa na niekorzyść ubezpieczonych. W związku z tym, że
wysokość składki za ubezpieczenie w sposób rażący wzrośnie po uwzględnieniu jednorazowej wypłaty
wynagrodzenia – Wykonawca wnosi o wykreślenie z pkt. 34.4 OPZ wynagrodzenia jednorazowego w wysokości 5 zł
brutto za każdą zebraną deklarację przystąpienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 5
OPZ, Załącznik nr 1, pkt. 42.5
We wskazanym punkcie Zamawiający odnosi się do zasad opisanych w pkt. 40.4. Wykonawca prosi o wskazanie
treści ze względu na brak punktu 40.4 w OPZ.
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską jednocześnie modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie punktu 42.5.,
jak niżej:
42.5.
Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
Dopuszczalna jest zmiana wysokości składki w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia w trakcie trwania
umowy, z zachowaniem zasady określonej w punkcie 42.4.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
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Pytanie 6
OPZ, Załącznik nr 1, pkt. 34.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana w punkcie 34.1 wysokość kosztów administracyjno-obsługowych, w
których uwzględniony jest też kurtaż brokerski jest wartością brutto.
Zamawiający potwierdza, że określona w punkcie 34.1. Załącznika 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
wysokość kosztów została podana w wartości brutto.
Pytanie 7
Załącznik nr 1 do SIWZ, OPZ, pkt 5.5.1.
Czy Zamawiający zgodzi się, aby powyższy zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest
niezbędna do nadania odpowiedzialności.
Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowane rozwiązanie, jednocześnie dokonując zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ –
Opis przedmiotu zamówienia przez dodanie punktu 5.6. jak niżej:
5.6.
W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki w terminie wymagane jest do
nadania odpowiedzialności.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 8
Załącznik nr 1 do SIWZ, OPZ, pkt 10.2.
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie zaproponowanego terminu przekazania oryginałów deklaracji na termin
do 3 dnia miesiąca w którym rozpoczyna się odpowiedzialność?
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 9
Formularz ofertowy, punkt 4.3.
Zamawiający w Formularzu ofertowym wspomina o „prawie opcji”. Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie o
jakim prawie opcji jest tu mowa i na czym miałoby ono polegać.
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską jednocześnie modyfikując Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy w
zakresie punktu 4, ppkt 3, jak niżej:
„ zamówienie zrealizujemy w okresie 24 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31.grudnia 2020 r.”
Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na pytania
Wykonawców.
Pytanie 10
OPZ, punkt 7.2.3.
Wykonawca prosi o wskazanie zamkniętej listy przypadków (przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlopie
macierzyńskim), w jakich osoby dotychczas ubezpieczone mają zostać przyjęte do ubezpieczenia. Zwrot „lub z innej
przyczyny nie świadczą aktywnie pracy” sugeruje otwartą listę takich sytuacji. Zamknięta lista konieczna jest do
rzetelnego przygotowania oferty i oszacowania składki przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca prosi o informację,
czy wśród ubezpieczonych znajdują się osoby przebywające w hospicjach oraz ośrodkach dla przewlekle chorych.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie punktu 7.2.3., jak niżej:
7.2.3.
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie osoby, które w dniu początku obowiązywania umowy,
tj. 01.01.2019 r. przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, w szpitalu, na urlopach
macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych, pod warunkiem, że bezpośrednio przed
początkiem obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania byli objęci ochroną
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ubezpieczeniową z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonującej u Zamawiającego.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy czy i ile osób znajduje się w hospicjach lub ośrodkach dla
przewlekle chorych. Dane dotyczące ilości osób, które aktualnie nie świadczą pracy zostały przedstawione w
odpowiedzi na pytanie 2. I 3. Wykonawcy 2.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 11
OPZ, punkt 7.3.2.
Wykonawca pragnie zauważyć, iż dla ubezpieczyciela małżonkowie / partnerzy / pełnoletnie dzieci, których
obejmowałby odpowiedzialnością przez okres krótszy niż 12 miesięcy, są grupą osób o podwyższonym stopniu
ryzyka wystąpienia rychłych zdarzeń skutkujących wypłatą świadczenia. Aby móc należycie oszacować wysokość
składki w ramach grupy ubezpieczyciel ów powinien odpowiednio podwyższyć składkę, lub zastosować ocenę
ryzyka. Chcąc przygotować jak najlepszą ofertę Wykonawca prosi zatem, aby w odniesieniu do wymienionej grupy
również mógł stosować uproszczoną ocenę ryzyka poprzez wskazanie odpowiedniego oświadczenia w deklaracji
przystąpienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 12
OPZ, punkty 14 do 31, wyłączenia odpowiedzialności
Prośba do Zamawiającego o zgodę na ujednolicenie zapisów dotyczących dopuszczalnych wyłączeń / ograniczeń
odpowiedzialności polegających na tym, aby wszędzie tam, gdzie zapisy mówią o „środkach odurzających”,
rozumieć je można było zgodnie z zapisem rozszerzonym zawartym w punkcie 14.1.d, t.j. „(…) środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii”
Zamawiający potwierdza, że wszędzie tam gdzie zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
wskazują „środki odurzające” to należy przez to rozumieć również substancje psychotropowe lub środki zastępcze
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
Pytanie 13
OPZ, punkt 15.1.
Prośba do Zamawiającego o zgodę na zastosowanie następującej, doprecyzowującej definicji Wykonawcy:
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 lit. 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
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d.

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,
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.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 14
OPZ, punkt 16.2 i 18.1.
Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość stosowania w ramach punktu, oprócz wymienionych w nim,
wyłączenia odpowiedzialności zawartego w jego standardowych warunkach, zgodnie z którym nie odpowiadał by
on za skutki wypadku przy pracy, gdy ubezpieczony wykonywał ją bez kwalifikacji lub uprawień wymaganych przez
obowiązujące przepisy prawa.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 16.2. nadając mu
numerację 16.2.1. i jednoczesne dodanie punktu 16.2.2. w brzmieniu:
16.2.2.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki wypadków przy pracy, gdy Ubezpieczony wykonywał ją bez kwalifikacji lub
uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 16.3. jak niżej:
16.3.
Wyłączenia określone w punktach 16.2.1. i 16.2.2. stanowią dopuszczalny katalog wyłączeń odpowiedzialności.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 18.1. nadając mu
numerację 18.1.1. i jednoczesne dodanie punktu 18.1.2. w brzmieniu:
18.1.2.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki wypadków przy pracy, gdy Ubezpieczony wykonywał ją bez kwalifikacji lub
uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie punktu 18.2. jak niżej:
18.2.
Wyłączenia określone w punktach 18.1.1. i 18.1.2. stanowią dopuszczalny katalog wyłączeń odpowiedzialności.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 15
OPZ, punkt 29.8.1.
Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość stosowanie w ramach punktu, oprócz wymienionych w nim,
wyłączenia odpowiedzialności zawartego w jego standardowych warunkach, zgodnie z którymi nie odpowiadałby
on za pobyty w szpitalu, konieczność których powstała:
1. bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń
spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
2. w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez
względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, ze chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku,
3. w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby,
4. w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia obrażeń
doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
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5. w wyniku leczenia niepłodności,
6. w związku z rehabilitacją, z wyjątkiem pierwszego pobytu w szpitalu w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ten rozpoczął się
nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu objętego odpowiedzialnością wykonawcy pobytu ubezpieczonego w
szpitalu, związanego – odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 29.8.1. jak niżej:
29.8.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli pobyt w szpitalu nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału Ubezpieczonego w
masowych rozruchach społecznych,
b. w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
c. spowodowany prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień
określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu, jeśli miało to wpływ na
zajście nieszczęśliwego wypadku,
d. spowodowany prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu jeżeli ubezpieczony był w stanie po spożyciu
alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli
miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
e. gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a spowodowało to konieczność hospitalizacji, z wyjątkiem sytuacji niezawinionych przez
Ubezpieczonego, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f.
w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
g. w wyniku wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
h. w wyniku chorób wynikających z obniżenia odporności organizmu w przebiegu zakażenia wirusem HIV,
i.
w związku z wykonywaniem badań lekarskich lub diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań
dawców narządów (z wyjątkiem pobytów pozostających w bezpośrednim związku z pobraniem narządu);
obserwacji na wniosek sądu,
j.
w wyniku ciąży, usuwania ciąży, porodu i połogu — poza przypadkami, gdy zdiagnozowano ciążę
wysokiego ryzyka, poród o przebiegu patologicznym oraz komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla
życia kobiety,
k. w wyniku uszkodzeń i następstw uszkodzeń ciała i chorób powstałych na skutek aktów terroru,
l.
w wyniku operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji
niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby nowotworowej wykrytej w
okresie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń,
m. w wyniku rehabilitacji, chyba że standardowe OWU Wykonawcy przewidują odstępstwa od tego
wyłączenia,
n. w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu oraz sportów wysokiego ryzyka takich jak sporty walki,
sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki na linie, sporty lotnicze,
o. w związku ze skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem,
p. bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
q. w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez
względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, ze chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku,
r.
w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby,
s. w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia
obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
t.
w wyniku leczenia niepłodności.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
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pytania Wykonawców.
Pytanie 16
OPZ, punkt 29.8.1.k i 31.8.b.
Prośba do Zamawiającego o zgodę na doprecyzowanie: „katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie
promieniami jonizującymi lub skażenie chemiczne lub biologiczne”.
Zamawiający modyfikuje zapisy punktów 29.8.1. oraz 31.8. Załącznika nr 1 do SIWZ (patrz odpowiedzi na pytania
18. i 19. Wykonawcy 3. oraz pytanie 15. Wykonawcy 1.)
Pytanie 17
OPZ, punkt 35.2.
Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zaszła omyłka pisarska i zapis powinien brzmieć: „Wysokość
świadczenia za ryzyko określone w punkcie 35.1. dla wariantów przedstawia się następująco”.
Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską jednocześnie modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia w zakresie punktu 35.2., jak niżej:
35.2.
Wysokość świadczenia za ryzyko określone w punkcie 35.1. dla poszczególnych zakresów/wariantów przedstawia
się następująco:
Zakres/wariant
Świadczenie za ryzyko w PLN
zakres I / wariant 1
2.000
zakres I / wariant 2
2.250
zakres I / wariant 3
2.750
zakres I / wariant 4
3.250
zakres II / wariant 5
3.750
zakres II / wariant 6
5.000
zakres II / wariant 7
6.000
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 18
OPZ, punkt 40.1.2.
Prośba o potwierdzenie, iż w ramach definicji punkty a) i b) powinny być spełnione łącznie.
Zamawiający nie potwierdza powyższej interpretacji.
Pytanie 19
OPZ 42.5.
Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zaszła omyłka pisarska i zapis powinien brzmieć: „z zachowaniem
zasady określonej w punkcie 42.4.”.
Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską jednocześnie modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia w zakresie punktu 42.5., jak niżej:
42.5.
Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
Dopuszczalna jest zmiana wysokości składki w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia w trakcie trwania
umowy, z zachowaniem zasady określonej w punkcie 42.4.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
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Wykonawca 2
Pytanie 1
SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ ust. 4 pkt 4.2.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ile osób jest obecnie ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia grupowego
funkcjonującego obecnie u Zamawiającego?
Zamawiający informuje, że w ramach aktualnie funkcjonujących umów ubezpieczenia objętych ochrona
ubezpieczeniową jest 1.490 osób (stan na sierpień 2018).
Pytanie 2
SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ ust. 7 pkt 7.2.1.
w związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia osób na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce
dla przewlekle chorych lub z uznaną niezdolnością do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego
organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym. Wykonawca prosi o
udzielenie informacji o ilości osób na dzień dzisiejszy, których powyższy zapis dotyczy w podziale na poszczególne
sytuacje (zwolnienie lekarskie, szpital, hospicjum, placówka dla przewlekle chorych, uznanie niezdolności do pracy
lub uznanie niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym
lub zaopatrzeniu społecznym). Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania i wyliczenia składki.

Zamawiający informuje, że zgodnie ze stanem jego wiedzy na dzień 01.10.2018 spośród pracowników:
• na zasiłku opiekuńczym przebywa 1 osoba,
• na świadczeniu rehabilitacyjnym przebywa 6 osób,
• na urlopach rodzicielskich przebywa 6 osób,
• absencje chorobowe 44 osoby.
Pytanie 3
SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ ust. 7 pkt 7.2.3.
w związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia od 01.01.2019, osób na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu
rehabilitacyjnym, w szpitalu, urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych lub
z innej przyczyny nie świadczą aktywnie pracy. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o ilości osób na dzień
dzisiejszy, których powyższy zapis dotyczy w podziale na poszczególne sytuacje (zwolnienie lekarskie, świadczenie
rehabilitacyjne, szpital, urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny, inna przyczyna
nieaktywności). Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania i wyliczenia składki.
Zamawiający informuje, że zgodnie ze stanem jego wiedzy na dzień 01.10.2018 spośród pracowników:
• na zasiłku opiekuńczym przebywa 1 osoba,
• na świadczeniu rehabilitacyjnym przebywa 6 osób,
• na urlopach rodzicielskich przebywa 6 osób,
• absencje chorobowe 44 osoby.
Pytanie 4
SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ par 7 ust. 3 pkt 5
w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy Wykonawca jest zobligowany do oświadczenia, że przetwarza dane
osobowe, otrzymane w wyniku realizacji umowy ubezpieczenia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Przywołana ustawa została uchylona z dniem 25 maja 2018 r. Dlatego prosimy o wprowadzenie stosownych zmian.
Ewentualne pozostawienie takiego zapisu nie będzie wywoływało dla Zamawiającego skutków prawnych.

Zamawiający potwierdza konieczność wprowadzenia zmiany w Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy par 7 ust. 3
pkt 5 i jednocześnie wykreśla dotychczasową treść i wprowadza nowe brzmienie: „przetwarzanie danych
osobowych, otrzymanych w związku z realizacją umowy ubezpieczenia oraz spełnienia wszystkich wymogów
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nałożonych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na pytania
Wykonawców.
Wykonawca 3
Pytanie 1
Wykonawca prosi o przesłanie szkodowości w podziale na ryzyka z poprzedniej umowy ubezpieczenia
obowiązującej u Zamawiającego, bądź względnie innych danych dotyczących szkodowości wraz z opisem zakresu,
do którego odnoszą się dane
Zamawiający nie jest w posiadaniu danych, o które prosi Wykonawca.
Pytanie 2
SIWZ 14.1
Zamawiający wskazuje, że składka miesięczna za osobę zaproponowana przez Wykonawcę nie może przekroczyć
składki maksymalnej określonej przez Zamawiającego, w innym przypadku oferta Wykonawcy zostanie uznana za
nieważną. Wykonawca zwraca się z prośba o wskazanie maksymalnej wysokości składki miesięcznej za osobę dla
każdego z wariantów.
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie punktu 14.1. ppkt b., jak niżej:

W tabeli nr 1, w kolumnie nr 1. Zamawiający określił Zakresy/Warianty, dla których szczegółowy zakres i wysokość
świadczeń został określony odpowiednio w załącznikach:
Zakres I – Wariant 1
Załącznik nr 2a do SIWZ
Zakres I – Wariant 2
Załącznik nr 2b do SIWZ
Zakres I – Wariant 3
Załącznik nr 2c do SIWZ
Zakres I – Wariant 4
Załącznik nr 2d do SIWZ
Zakres II – Wariant 5
Załącznik nr 2e do SIWZ
Zakres II – Wariant 6
Załącznik nr 2f do SIWZ
Zakres II – Wariant 7
Załącznik nr 2g do SIWZ
W tabeli nr 1, w kolumnie nr 2.Wykonawca określa wysokość miesięcznej składki za jedną osobę dla danego
Zakresu/Wariantu w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem groszy).
W tabeli nr 1, w kolumnie 3. Zamawiający określił szacunkową ilość osób w danym Zakresie/Wariancie (uwaga:
wskazane wartości ilościowe są odzwierciedleniem faktycznej partycypacji w poszczególnych
Zakresach/Wariantach, z zastrzeżeniem, że podanie tych wartości ilościowych służy tylko do ustalenia ceny w
postępowaniu przetargowym i nie stanowi gwarancji partycypacji w umowie zawartej na podstawie niniejszego
postępowania przetargowego).
W tabeli nr 1, w kolumnie 4. Wykonawca określa wysokość miesięcznej składki dla danego Zakresu/wariantu (dla
wszystkich Ubezpieczonych w Zakresie/Wariancie, przy założeniu określonej przez Zamawiającego w kolumnie 3.
partycypacji), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem groszy).
Wartość wskazana w kolumnie 4 dla poszczególnych wierszy stanowi iloczyn wartości składki określonej przez
Wykonawcę w kolumnie 2. oraz założonej przez Zamawiającego partycypacji określonej w kolumnie 3.
W tabeli nr 1, w kolumnie 5. Wykonawca określa wysokość łącznej składki dla danego Zakresu/Wariantu za cały
okres ubezpieczenia, tj. 24 miesięcy, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem groszy).
Wartość wskazana w kolumnie 5.dla poszczególnych wierszy stanowi iloczyn wartości wskazanej w kolumnie 4.
Pomnożonej przez 24 miesiące.
W polu: „Łączna oferowana składka za 24 miesięczny okres ubezpieczenia dla wszystkich Zakresów/Wariantów,
Wykonawca wpisuje kwotę stanowiącą podsumowanie składek z kolumny 5 dla poszczególnych
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Zakresów/Wariantów.
Wpisana kwota powinna być równa kwocie wpisanej w punkcie 1. Formularza ofertowego.
Zmienioną treść SIWZ Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców.
Pytanie 3
Załącznik nr 1 - 1.3.
Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć ogólną zasadę pierwszeństwa zapisów SIWZ przed OWU Wykonawcy oraz
stosowania zapisów OWU wyłącznie w kwestiach nieregulowanych przez SIWZ? W ocenie Wykonawcy
zaproponowane w SIWZ rozwiązanie dopuszcza dowolność interpretacyjną, co do ostatecznego zakresu umowy
ubezpieczenia i odpowiedzialności Wykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.
Pytanie 4
Załącznik nr 1 - 8.1.
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, która zakłada, że Zamawiający uzna za
spełnienie zapisów SIWZ, jeśli Wykonawca będzie odpowiadać za poważne zachorowania ubezpieczonego, które
wystąpiły (zostały zdiagnozowane lub są leczone) w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, przy czym
odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy także tych przypadków poważnych zachorowań, które są skutkiem wypadku
lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy?
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację.
Pytanie 5
Załącznik nr 1 – 8.1.
Czy Zamawiający zgodzi się, że Wykonawca może wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu danego rodzaju
poważnego zachorowania, jeżeli ten rodzaj poważnego zachorowania został zdiagnozowany u ubezpieczonego w
okresie ostatnich 5 lat przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową przez Wykonawcę?
Zamawiający w punkcie 28.6. Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia określił, że Wykonawca nie
obejmuje ochroną poważnych zachorowań, które wystąpiły u Ubezpieczonego przed objęciem go ochroną
ubezpieczeniową stanowiąca przedmiot niniejszego postępowania.
Pytanie 6
Załącznik nr 1 - 11.3.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zawieszenie odpowiedzialności nie ma mieć zastosowanie wobec
konkretnych ubezpieczonych, a wobec całej grupy.
Zamawiający potwierdza, że zapisy dotyczące zawieszenia odpowiedzialności mają zastosowanie wobec całej
grupy.
Pytanie 7
Załącznik nr 1 - 11.4.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ubezpieczający będzie płacił dodatkową składkę, zaś konto do wpłat składek
nie będzie udostępniane poszczególnym ubezpieczonym.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wydłużonej o 1 miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, składka za
ubezpieczonego podstawowego i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych bliskich będzie potrącana z
wynagrodzenia i przekazywana przez Zamawiającego, a numer konta nie będzie przekazywany Ubezpieczonym.
Pytanie 8
Załącznik nr 1 - 13.1.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na
rzecz danego ubezpieczonego
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis
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przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 13.1. jak niżej:
13.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych
rozruchach społecznych,
b. wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
c. wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie nietrzeźwości,
d. wskutek samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od początku odpowiedzialności
Wykonawcy wobec tego Ubezpieczonego,
e. w związku ze skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem
f. samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy
ubezpieczenia na rzecz danego Ubezpieczonego
Dodatkowo w wyniku powyższej zmiany Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie punktu 13.3.
jak niżej:
13.3.
W przypadku zgonu Ubezpieczonego spowodowanego samobójstwem do okresu 2 lat, o którym mowa w punkcie
d. oraz samookaleczeniem, o którym mowa w punkcie f., zaliczony zostanie również okres uczestnictwa osoby w
poprzednich programach grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonujących u Zamawiającego.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 9
Załącznik nr 1 - 16.2.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
·
rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
· uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
·
przewozem lotniczym ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera lub członka załogi samolotu
licencjonowanych linii lotniczych,
·
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający wyraża zgodę na część wnioskowanych zmian, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia w zakresie punktu 16.2.1. jak niżej:
16.2.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zgon Ubezpieczonego spowodowany wypadkiem przy pracy
nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych
rozruchach społecznych,
b. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień, jeśli miało to
wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
c. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego
lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, jeśli miało to wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku,
d. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomani, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
e. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
g. w wyniku samookaleczenia,
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w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków lub innych środków
odurzających,
j. w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to
przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego
wypadku,
k. w wyniku nagłych stanów chorobowych,
l. w związku ze skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 10
Załącznik nr 1 - 18.1.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
·
rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
· uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
· przewozem lotniczym ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera lub członka załogi samolotu
licencjonowanych linii lotniczych,
·
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający wyraża zgodę na część wnioskowanych zmian, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia w zakresie punktu 18.1.1. jak niżej:
18.1.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zgon ubezpieczonego spowodowany wypadkiem
komunikacyjnym przy pracy nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych
rozruchach społecznych,
b. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień, jeśli miało to
wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
c. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego
lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, jeśli miało to wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku,
d. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomani, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
e. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
g. w wyniku samookaleczenia,
h. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
i. w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków lub innych środków
odurzających,
j. w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to
przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego
wypadku,
k. w wyniku nagłych stanów chorobowych,
l. w związku z skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
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pytania Wykonawców.
Pytanie 11
Załącznik nr 1 - 19.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
· samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na
rzecz danego ubezpieczonego,
· działaniami wojennymi, stanem wojennym, czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
· skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem
Zasady stosowania wyłączeń odpowiedzialności dla ryzyka „osierocenie dziecka” zostały opisane w punkcie 19.2.
Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, co oznacza, że obowiązujący katalog wyłączeń dla tego
ryzyka został zapisany w punkcie 13.1. Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem
zmian wynikających z odpowiedzi na pytanie 8. Wykonawcy 3.).
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 12
Załącznik nr 1 - 20.1.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
·
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 20.1. jak niżej:
20.1.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon małżonka lub partnera życiowego Ubezpieczonego
nastąpił wskutek działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych rozruchach
społecznych.
20.1.2.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon małżonka lub partnera życiowego Ubezpieczonego jest
wynikiem skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym działania broni nuklearnej, chemicznej,
biologicznej) bądź napromieniowaniem.
22.1.3.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zgonu małżonka lub partnera życiowego
Ubezpieczonego, do którego doszło bezpośrednio w wyniku:
a. popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa
b. samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
na rzecz danego Ubezpieczonego.
Do okresu 2 lat, o którym mowa powyżej, wlicza się okres obejmowania Ubezpieczonego ochroną w ramach
poprzednich umów grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonujących u Zamawiającego.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 13
Załącznik nr 1 - 21.1.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
·
rozpoznaniem u małżonka lub partnera chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń
nerwicowych, uzależnień,
·
uprawianiem przez małżonka lub partnera niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem,
wspinaczką skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem,
szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów,
helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami
samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi,
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·

sportami walki, skokami na gumowej linie,
przewozem lotniczym ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera lub członka załogi samolotu
licencjonowanych linii lotniczych,
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?

Zamawiający wyraża zgodę na część wnioskowanych zmian, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia w zakresie punktu 21.1. jak niżej:
21.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zgon małżonka lub partnera życiowego Ubezpieczonego nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych
rozruchach społecznych,
b. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień, jeśli miało to
wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
c. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego
lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, jeśli miało to wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku,
d. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomani, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
e. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
g. w wyniku samookaleczenia,
h. w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
i. w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków lub innych środków
odurzających,
j. w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to
przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego
wypadku,
k. w wyniku nagłych stanów chorobowych,
l. w związku z skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 14
Załącznik nr 1 - 22.3.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
·
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 22.3. jak niżej:
22.3.1.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon dziecka Ubezpieczonego nastąpił wskutek działań
wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych rozruchach społecznych.
22.3.2.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon dziecka Ubezpieczonego jest wynikiem skażenia
jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym działania broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź
napromieniowaniem.
22.3.3.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zgonu dziecka, do którego doszło bezpośrednio w
wyniku:
a. popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa,
b. samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
na rzecz danego ubezpieczonego.
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Do okresu 2 lat, o którym mowa powyżej, wlicza się okres obejmowania Ubezpieczonego ochroną w ramach
poprzednich umów grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonującymi u Zamawiającego.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 15
Załącznik nr 1 - 25.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
·
działaniami wojennymi, stanem wojennym, czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
·
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia przez dodanie punktu 25.3. jak niżej:
25.3.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zgonu noworodka, do którego doszło w związku z:
a. działaniami wojennymi, stanem wojennym, czynnym udziałem Ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
b. skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 16
Załącznik nr 1 - 26.2.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
· rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
· uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
·
przewozem lotniczym ubezpieczonego w innym charakterze niż pasażera lub członka załogi samolotu
licencjonowanych linii lotniczych,
· chorobami zawodowymi i wszelkimi innymi chorobami lub stanami chorobowymi, nawet takimi, które
występują nagle oraz wszelkimi zawałami, wylewami i udarami,
· skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający wyraża zgodę na część wnioskowanych zmian, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia w zakresie punktu 26.2. jak niżej:
26.2.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w masowych
rozruchach społecznych,
b. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień, jeśli miało to
wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
c. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego
lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, jeśli miało to wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku,
d. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomani, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
e. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie
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nietrzeźwości, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,
w wyniku samookaleczenia,
w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków lub innych środków
odurzających,
j. w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to
przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego
wypadku,
k. w wyniku nagłych stanów chorobowych,
l. w związku z skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
f.
g.
h.
i.

Pytanie 17
Załącznik nr 1 - 28.
Czy Zamawiający przyjmie następujące wyłączenia odpowiedzialności w związku z:
· samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez
ubezpieczonego,
· działaniami wojennymi, stanem wojennym, czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach,
aktach terroru,
· rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
· zarażeniem się wirusem HIV,
· zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych
oraz w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi,
wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,
·
uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
· popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego,
uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
· skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający nie określił dla ryzyka poważnego zachorowania katalogu wyłączeń, co oznacza, że zastosowanie ma
uregulowanie zapisane w punkcie 1.1.2. i następne Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 18
Załącznik nr 1 - 29.8.1.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
· pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,
· uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
· skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktu 29.8.1. jak niżej:
29.8.1.
Strona 16 z 21

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli pobyt w szpitalu nastąpił:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału Ubezpieczonego w
masowych rozruchach społecznych,
b. w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
c. spowodowany prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu jeżeli Ubezpieczony nie miał uprawnień
określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu, jeśli miało to wpływ na
zajście nieszczęśliwego wypadku,
d. spowodowany prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu jeżeli Ubezpieczony był w stanie po spożyciu
alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli
miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
e. gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a spowodowało to konieczność hospitalizacji, z wyjątkiem sytuacji niezawinionych przez
Ubezpieczonego, jeśli miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f.
w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
g. w wyniku wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień,
h. w wyniku chorób wynikających z obniżenia odporności organizmu w przebiegu zakażenia wirusem HIV,
i.
w związku z wykonywaniem badań lekarskich lub diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań
dawców narządów (z wyjątkiem pobytów pozostających w bezpośrednim związku z pobraniem narządu);
obserwacji na wniosek sądu,
j.
w wyniku ciąży, usuwania ciąży, porodu i połogu — poza przypadkami, gdy zdiagnozowano ciążę
wysokiego ryzyka, poród o przebiegu patologicznym oraz komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla
życia kobiety,
k. w wyniku uszkodzeń i następstw uszkodzeń ciała i chorób powstałych na skutek aktów terroru,
l.
w wyniku operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji
niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby nowotworowej wykrytej w
okresie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń,
m. w wyniku rehabilitacji, chyba że standardowe OWU Wykonawcy przewidują odstępstwa od tego
wyłączenia,
n. w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu oraz sportów wysokiego ryzyka takich jak sporty walki,
sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki na linie, sporty lotnicze,
o. w związku ze skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem,
p. bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz
w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,
q. w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez
względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, ze chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku,
r.
w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby,
s. w związku z leczeniem i zabiegami stomatologicznymi, chyba że wynikają one z konieczności leczenia
obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
t.
w wyniku leczenia niepłodności.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.

Pytanie 19
Załącznik nr 1 - 30.
Czy Zamawiający przyjmie następujące wyłączenia odpowiedzialności w związku z:
· zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych
oraz w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi,
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wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,
popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego,
uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową,
rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
samobójstwa przez ubezpieczonego,
działaniami wojennymi, stanem wojennym, czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach,
rozruchach, aktach terroru,
uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowym lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego: a) bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem, b) lub bez wymaganych przez przepisy
prawa badań technicznych danego pojazdu, chyba, że okoliczności wskazane w lit. a)-b) nie miały wpływu
na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,,
wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,
poddaniem się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu,
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem?

Zamawiający nie określił dla ryzyka leczenia specjalistycznego katalogu wyłączeń, co oznacza, ze zastosowanie ma
uregulowanie zapisane w punkcie 1.1.2. i następne Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 20
Załącznik nr 1 - 31.1.
Czy Zamawiający przyjmie poza wymienionym katalogiem wyłączeń, następujące wyłączenia odpowiedzialności:
· rozpoznaniem u ubezpieczonego chorób psychicznych lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń nerwicowych,
uzależnień,
· ciążą, porodem, połogiem, powikłaniami ciąży, komplikacjami połogu, poronieniem samoistnym lub
sztucznym, za wyjątkiem operacji wymienionych w katalogu operacji,
· pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,
· uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką
skałkową, wspinaczką wysokogórską, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem,
lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów),
paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub
motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na
gumowej linie,
· wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,
· poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu,
· drobnymi zabiegami chirurgicznymi nie wymagającymi warunków bloku operacyjnego,
· skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem,
· przeprowadzeniem operacji związanej z leczeniem niepłodności.
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie punktu 31.8. jak niżej:
31.8.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli operacja chirurgiczna nastąpi:
a. w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału Ubezpieczonego w
masowych rozruchach społecznych,
b. w związku ze skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni
nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem,
c. w wyniku popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
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podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu jeżeli Ubezpieczony nie miał uprawnień określonych
w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu, jeśli miało to wpływ na zajście
nieszczęśliwego wypadku,
e. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu jeżeli Ubezpieczony był w stanie po spożyciu
alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli
miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
f. gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a spowodowało to konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, z wyjątkiem sytuacji
niezawinionych,
g. w wyniku samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
h. bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, używaniem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę,
i. w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez
względu na to przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku,
j. w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu oraz sportów wysokiego ryzyka takich jak sporty walki,
sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki na linie, sporty lotnicze,
k. poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 21
Załącznik nr 1 - 15.1
Czy Zamawiający przyjmie definicję wypadku komunikacyjnego: – powstały w okresie trwania odpowiedzialności
ubezpieczyciela wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską,
sąd, prokuraturę w związku z ruchem:
a) lądowym pojazdów silnikowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział jako
uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, pojazdów szynowych (w tym również
tramwaju, pociągu, metra, kolei linowej i linowo-szynowej) w którym ubezpieczony brał udział jako osoba kierująca
lub pasażer lub pieszy wywołany:
• działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami,
lub
• wywróceniem się pojazdu, lub
• pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,
b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba
kierująca lub pasażer,
c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.
Pytanie 22
Załącznik nr 1 - 25.1.
Czy Zamawiający zgodzi się uściślić, że chodzi o urodzenie się martwego dziecka?
Zamawiający potwierdza, że chodzi o urodzenie się martwego dziecka.
Pytanie 23
Załącznik nr 1 - 26.1
Czy Zamawiający zgodzi się, że wypadek musi zajść w okresie odpowiedzialności Wykonawcy względem danego
ubezpieczonego?
Zamawiający wyraża zgodę, modyfikując Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktu
26.1.
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26.1.
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia gwałtowne
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w okresie odpowiedzialności, będące wyłączną oraz
bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Wykonawcy.
Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia , Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami na
pytania Wykonawców.
Pytanie 24
Załącznik nr 1 - 28.7
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu tych poważnych zachorowań,
które nie są w związku przyczynowo-skutkowym z poprzednio występującymi poważnymi zachorowaniami,
powodującymi wypłatę świadczenia, ani nie wystąpiły w rezultacie działania tego samego patogennego czynnika?
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację.
Pytanie 25
Załącznik nr 1 - 29.8.1.m oraz 29.8.2.r.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów SIWZ, jeśli Wykonawca przyjmie następujące regulacje dla pobytów
w szpitalu w związku z rehabilitacja konieczną do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby
zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy:
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym – świadczenie
wypłacane jest z tytułu pobytu ubezpieczonego w oddziale rehabilitacyjnym szpitala spełniającego kryteria
definicji określone w OWU oraz w specjalistycznym szpitalu rehabilitacyjnym prowadzącym leczenie
rehabilitacyjne w warunkach szpitalnych. Odpowiedzialnością nie są objęte pobyty w szpitalach
uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych i innych placówkach o podobnym profilu.
Odpowiedzialnością nie są również objęte pobyty związane z rehabilitacją psychiatryczną. Świadczenia
płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym, maksymalnie za 90
dni pobytu, świadczenie płatne pod warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w
szpitalu.
Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym musi rozpocząć się w okresie 6 miesięcy
od daty zakończenia pobytu w szpitalu i musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pobytem w
szpitalu a pobytem w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym.
W przypadku pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie
wyłączenia odpowiedzialności i karencje takie same jak w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu
Wysokość świadczenia (stawki za dzień pobytu na oddziale rehabilitacyjnym) w danym wariancie równa się
wysokości świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby w tym wariancie.
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 18. Wykonawcy 3.
Pytanie 26
Załącznik nr 1 - 30.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że może wyłączać swoją odpowiedzialność w przypadku zastosowania
ponownie tego samego rodzaju leczenia specjalistycznego u tego samego ubezpieczonego.
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wyłączyć swoją odpowiedzialność w przypadku zastosowania
ponownie tego samego leczenia specjalistycznego u tego samego Ubezpieczonego.
Pytanie 27
Załącznik nr 1 - 31.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że jego odpowiedzialność ograniczona jest do 3 operacji wykonanych w
rocznym okresie polisowym wobec danego ubezpieczonego.
Zamawiający nie potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do 3 operacji wykonywanych w
rocznym okresie polisowym wobec danego Ubezpieczonego.
Pytanie 28
Załącznik nr 1 - 33.1.
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Czy Zamawiający akceptuje przekazywanie list osób przystępujących i występujących wyłącznie drogą
elektroniczną, za pomocą aplikacji (Aplikacji dla Zakładów Pracy)?
Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę, polegające na przesyłaniu list osób
przystępujących i występujących z ubezpieczenia wyłącznie drogą elektroniczną, w tym przesyłanie tych danych w
ramach aplikacji.
Pytanie 29
Załącznik nr 1 - 28.
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje, katalogi i warunki wypłaty poważnych zachorowań
Ubezpieczonego wg OWU EBP2 (w załączniku)?
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia określił w punkcie 28. minimalny katalog
poważnych zachorowań, z tytułu wystąpienia których Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty świadczenia oraz
warunki wypłaty.
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia nie określił definicji poszczególnych
zachorowań co oznacza, że w umowie zastosowanie będą miały definicje zapisane w ogólnych warunkach
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku akceptacji klauzuli/klauzul fakultatywnych obowiązywać będą
definicje opisane w punktach 38-40 Załącznika nr 1 do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 30
Załącznik nr 1 - 31.1
Czy Zamawiający uzna definicję operacji chirurgicznej wg OWU EBP2 (w załączniku)?
Zamawiający określił definicję operacji chirurgicznej w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
punkt 31.1.
Pytanie 31
Pytanie ogólne:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie przez wykonawcę tożsamego nazewnictwa w dokumentacji
polisowej:
Np. SIWZ: Zgon małżonka naturalny – Wykonawca: Zgon małżonka
Zgon rodziców ubezpieczonego lub rodziców współmałżonka ubezpieczonego – Zgon Rodzica oraz Rodzica
Małżonka lub Partnera
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tożsamego nazewnictwa w dokumentacji polisowej.
…………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający informuje Wykonawców o zmianie terminu składania ofert na dzień 24.10.2018. Godzina 10.00 i tym
samym zmianie terminu otwarcia ofert na dzień 24.10.2018 godzina 10.30.
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Zatwierdził:
…………………………………………..
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