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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: Przetarg : usługa ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków  

oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Oleskiego. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści 

SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

W SIWZ Zamawiający wskazuje 9 podmiotów objętych postępowaniem. Wykonawca prosi 

o wyjaśnienie, czy dla każdego z wymienionych podmiotów będzie funkcjonowała odrębna polisa? 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wszystkich wskazanych w SIWZ podmiotów funkcjonowała 

jedna polisa, a ubezpieczającym był jeden podmiot? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że polisy będą wystawiane na każdego Ubezpieczającego wskazanego 

w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. A.  

 

Pytanie 2 

W związku z wymogiem przyjęcia do ubezpieczenia osób na zwolnieniach Wykonawca prosi 

o udzielenie informacji o ilości osób na dzień dzisiejszy, których powyższy zapis dotyczy. Informacje te 

są niezbędne do prawidłowego skalkulowania ryzyka i wyliczenia składki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że tym momencie we wszystkich jednostkach biorących udział w przetargu na 

zwolnieniach przebywają 4 osoby ( w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim). 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie poniżej wskazanego zapisu dot. indywidualnej 

kontynuacji: Wysokość składki ubezpieczeniowej kalkulowana jest metodami aktuarialnymi w oparciu 

o informacje dotyczące ubezpieczonego, w tym w szczególności dotyczące jego wieku oraz pakietu, 

które mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia. Towarzystwo gwarantuje niezmienność wysokości 

składki w czasie trwania każdego roku ubezpieczenia. Wykonawca wyjaśnia, iż posiada w swojej 

ofercie produkt, który zawiera kilka wariantów i każdy z ubezpieczonych może wybrać wariant 

najbardziej odpowiadający jego potrzebom np. świadczenia dot. urodzenia  dziecka nie są 

obligatoryjne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie opisanego w pytaniu zapisu dot. 

indywidualnej kontynuacji ale tylko wyłącznie jako dodatkowy wariant do zapisów określonych 

w pkt. 3.15 Załącznika nr 1 do SIWZ. Ubezpieczony wówczas mógłby zdecydować które rozwiązanie 

wybiera.  
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający uzna poniższy katalog poważnych zachorowań ubezpieczonego:  

1.Niewydolność nerek  

2 Przeszczep narządów1)  

3 Śpiączka 

4 Schyłkowa niewydolność wątroby  

5 Stwardnienie rozsiane  

6 Schyłkowa niewydolność oddechowa 

7 Angioplastyka naczyń wieńcowych 

8 Operacja aorty 

9 Pomostowanie aortalno wieńcowe (bypass) 

10 udar mózgu  

11 Zawał serca 

12 Operacja zastawek serca  

13 Zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie  

14 Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym1) 

15 Łagodny nowotwór mózgu 

16 Niedokrwistość aplastyczna(aplazja szpiku)1) 

17 Rozległe oparzenie 

18 Utrata mowy 

19 Utrata wzroku 

20 Porażenie kończyn 

21 Amputacja kończyn 

22 Utrata słuchu 

23 Gruźlica  

24 Choroba Alzheimera  

25 Choroba Parkinsona  

26 Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) 

27 Pourazowe uszkodzenie mózgu 

28 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego  

29 Choroba Leśniowskiego-Crohna  

30 Dystrofia mięśniowa  

31 Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych 

32 Wirusowe zapalenie mózgu 

33 Choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne) 

34 Choroba Creutzfeldta-Jacoba 

35 Postępująca twardzina układowa (uogólniona sklerodermia) 

36 Ropień mózgu wymagający drenażu przez kraniotomię 

37 Infekcyjne zapalenie wsierdzia  

38 Ciężka sepsa (posocznica) 

39 Tężec 

40 Wścieklizna  

41 Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym 

42 Operacja mózgu  

43 Operacja tętnicy płucnej  

44 Postępujące porażenie nadjądrowe 

45 Usunięcie płuca(pneumonektomia) 

46 Zakażenie wirusem HIV/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) w wyniku przetoczenia 

krwi lub preparatów krwiopochodnych 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że uzna wskazany w pytaniu katalog ciężkich chorób, o ile obejmuje on 

jednostki chorobowe wskazane w pkt. 4.16.1. Załącznika nr 1 do SIWZ.  

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający uzna poniższy katalog poważnych zachorowań małżonka:  

1 )niewydolność nerek; 

2) przeszczep narządów; 

3) śpiączka; 

4) stwardnienie rozsiane; 

5) schyłkowa niewydolność wątroby; 

6) zawał serca; 

7) operacja pomostowania naczyń wieńcowych; 

8) operacja aorty; 

9) udar mózgu; 

10) angioplastyka naczyń wieńcowych; 

11) operacja zastawek serca 

12) nowotwór złośliwy; 

13) niedokrwistość aplastyczna; 

14) łagodny nowotwór mózgu; 

15) rozległe oparzenie; 

16) utrata wzroku; 

17) utrata mowy; 

18) utrata słuchu; 

19) utrata kończyn; 

20) porażenie kończyn; 

21) gruźlica 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że uzna wskazany w pytaniu katalog ciężkich chorób, o ile obejmuje on 

jednostki chorobowe wskazane w pkt. 4.17.1. Załącznika nr 1 do SIWZ.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca w miejsce operacji chirurgicznych określnych w SIWZ, 

zaproponował ubezpieczenie świadczenia szpitalnego, obejmujące swoim zakresem operacyjne, 

zabiegowe lub związane z leczeniem zachowawczym postępowanie medyczne  zastosowane do 

określonej choroby lub urazu uczestnika lub mające na celu postawienie diagnozy dotyczącej jego 

stanu zdrowia. Wykonawca wyjaśnia, iż w ramach świadczeń szpitalnych posiada zdefiniowanych 

ponad 450 stanów chorobowych w związku z którymi mogą być przeprowadzane różne procedury 

medyczne. Różnica pomiędzy operacjami wskazanymi w SIWZ, a proponowanym produktem 

Wykonawcy polega na tym, iż w pierwszym przypadku wskazany jest katalog operacji, a w drugim 

stany chorobowe w wyniku których przeprowadzane są zarówno operacje, zabiegi oraz leczenie 

farmakologiczne. Powyższe rozwiązanie jest o tyle korzystniejsze, iż nie ma ścisłego nazewnictwa 

określonej procedury, a jedynie stany chorobowe w wyniku, których mogą mieć zastosowanie różne 

procedury (np. Stwardnienie rozsiane leczone zachowawczo, Choroba ślinianki leczona operacyjnie 

wraz z jej całkowitym usunięciem). Wykonawca prosi o potwierdzenie czy powyższe spełni wymagania 

określone w SIWZ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby w miejsce operacji chirurgicznych Wykonawca 

zaproponował ubezpieczenie świadczenia szpitalnego, obejmujące swoim zakresem operacyjne, 

zabiegowe lub związane z leczeniem zachowawczym postępowanie medyczne zastosowane do 

określonej choroby lub urazu uczestnika lub mające na celu postawienie diagnozy dotyczącej jego 

stanu zdrowia, pod warunkiem że będą jednak nadal gwarantowane zapisy pkt. od 4.18.1 do 4.18.6.  

 

Pytanie 7 

W zał 1 do SIWZ w katalogu obligatoryjnych świadczeń Zamawiający wskazuje rodzaj świadczenia 

"Zwrot kosztów zakupu leków”, które powiązane jest ze świadczeniem z tytułu pobytu w szpitalu. 

Wykonawca w swojej ofercie posiada tego rodzaju świadczenie, nie mniej nie jest ono przypisane do 

leczenia szpitalnego, a do świadczenia szpitalnego, które swoim zakresem obejmuje operacyjne, 

zabiegowe lub związane z leczeniem zachowawczym postępowanie medyczne przeprowadzone 

w trakcie hospitalizacji uczestnika rozpoczętej w czasie ochrony ubezpieczeniowej, zastosowane do 

określonej choroby lub urazu uczestnika lub mające na celu postawienie diagnozy dotyczącej jego 

stanu zdrowia. Wykonawca wyjaśnia, iż w ramach świadczeń szpitalnych posiada zdefiniowanych 

ponad 450 chorób, urazów lub postępowań medycznych mających na celu postawienie diagnozy 

dotyczącej stanu zdrowia uczestnika. Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, iż świadczenie zwrotu 

kosztów zakupu leków wypłacane jest łącznie ze świadczeniem szpitalnym przelewem na rachunek 

ubezpieczonego. Powyższe rozwiązanie daje znacznie szersze możliwości zarówno wysokości 

świadczenia jak i jego wykorzystania. Wykonawca wskazuje, iż świadczenie jest znacznie wyższe od 

tego określonego w SIWZ, gdyż suma ubezpieczenia w nim jest równa sumie ubezpieczenia 

w świadczeniu szpitalnym (przykład: przy sumie ubezpieczenia 7 tys. wysokość świadczenia może 

wynosić 210 zł, 420 zł, 1400 lub 7 tys .złotych w zależności od tego jaka procedura medyczna została 

przeprowadzona u ubezpieczonego). 

Wykonawca prosi o informacje, czy Zamawiający powyższe uzna równoważne z zapisami SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wypłatę świadczenia o którym mowa w pkt. 4.20. 

Załącznika nr 1 do świadczenia szpitalnego opisanego w pytaniu, pod warunkiem że będą jednak 

nadal gwarantowane pozostałe zapisy pkt. 4.20.1. 

 

Pytanie 8 

SIWZ, dział 4.1 - czy Zamawiający potwierdzi, że zastosowanie będzie mógł mieć standardowy 

system początku / końca odpowiedzialności Wykonawcy, gdzie pierwszym dniem tej 

odpowiedzialności będzie pierwszy dzień 1-go miesiąca kalendarzowego, a ostatnim – ostatni dzień 

kalendarzowy 36-go miesiąca odpowiedzialności? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 9 

Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt B.3.5 – Wykonawca prosi o informację, czy wśród ubezpieczonych 

znajdują się osoby przebywające w hospicjach oraz ośrodkach dla przewlekle chorych. 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przesłanką do przyjęcia do ubezpieczenia, według przytoczonego punktu, 

jest fakt ubezpieczenia danej osoby w ramach umowy grupowej na życie funkcjonującej aktualnie 
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u danego Ubezpieczającego, a nie np. przyczyna braku świadczenia pracy przez daną osobę.  

Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji w której zawarcie nowej umowy spowodowałoby brak 

możliwości przystąpienia do ubezpieczenia choćby jednej z aktualnie ubezpieczonych osób.  

Reasumując do ubezpieczenia będą mogły przystąpić wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone 

niezależnie od tego czy świadczą pracę, czy nie. 

 

W tym momencie, wg informacji posiadanych przez Zamawiającego, nie ma takich osób. 

 

Pytanie 10, 11 

Załącznik nr 1 do SIWZ, punkt B.3.15 – Czy w ramach gwarancji możliwości dożywotniej kontynuacji 

ubezpieczenia Zamawiający zaakceptuje następujący  zakres świadczeń, będący aktualnie w ofercie 

Wykonawcy: 

 

l.p. Zakres świadczeń 
Skumulowane świadczenie 

jako % sumy ubezpieczenia 

1 Śmierć Ubezpieczonego 100 % 

2 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku 
200 % 

3 
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 
700 % 

4 Śmierć współmałżonka 50 % 

5 
Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku 
300 % 

6 Śmierć rodziców i teściów 20 % 

7 Śmierć dziecka 30 % 

8 Urodzenie się dziecka 10% 

9 Urodzenie się martwego dziecka 20 % 

10 Osierocenie dziecka 40 % 

11 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku za 1% uszczerbku 1% 

 

Składka = 7 złotych za każdy 1.000 złotych sumy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, wyraża zgodę na zastosowanie opisanego w pytaniu zakresu świadczeń ale 

tylko wyłącznie jako dodatkowy wariant do zakresu świadczeń opisanego w pkt. 3.15 Załącznika nr 1 

do SIWZ. Ubezpieczony wówczas mógłby zdecydować który wariant wybiera.  

 

Pytanie 12 

Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.3.16 - 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 rama 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. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na stosowanie oceny medycznej dla szerszej grupy 

potencjalnych ubezpieczonych niż zostało to wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ, dział B. pkt 3.16. 

 

Pytanie 13 

Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.16.5.c i B.4.17.5.c – czy Zamawiający uzna za związki 

przyczynowo-skutkowe również wymienione w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy, 

sprecyzowane połączenia pomiędzy dwoma lub więcej jednostkami chorobowymi, w razie wystąpienia 

których przysługiwać będzie możliwość wypłaty tylko a jedno zdarzenie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do „związków przyczynowo-skutkowych” zalicza się również, zapisane 

w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy, ścisłe powiazania pomiędzy dwiema lub większą 

ilością jednostek chorobowych o ile ich stwierdzenie będzie potwierdzone przez lekarza orzecznika.  

 

Pytanie 14 

Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.18.1 - Wykonawca prosi o usunięcie części zapisu B.4.17.1: 

„W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w tym 

katalogu Ubezpieczyciel decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.” 

Wykonawca zwraca uwagę, że konieczność rozszerzenia odpowiedzialności o operacje, które nie 

znajdują się w katalogu Wykonawcy, wiąże się z wieloma czynnikami, które w znaczący sposób 

utrudniają należytą obsługę Umowy i mogą tworzyć niekorzystne dla obu Stron umowy (również - dla 

ubezpieczonych) sytuacje, których Wykonawca pragnie uniknąć; Wykonawca pragnie zatem wskazać 

iż „otwarty” katalog operacji sprawia, że Wykonawca będzie odpowiadał również za operacje, które nie 

wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem zdarzenia niepewnego, co rodzi spór o zgodność 

z ideą ubezpieczenia oraz z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Kolejnym problemem może być 

zagrożenie ryzykiem, iż ubezpieczeni będą zgłaszać roszczenia z racji wykonania zabiegu, który 

będzie sprzeczny z definicją „operacji” – w tej sytuacji odmowy wypłaty świadczenia rodzić będą spory 

interpretacyjne których Wykonawca, w imię należytego wykonania usługi, chciałby uniknąć. Wreszcie 

– tak określony otwarty katalog w sposób znaczący utrudnia oszacowanie ryzyka, co przełożyć się 

może na niekorzystny dla ubezpieczonych radykalny wzrost wysokości składki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapis do którego odnosi się Wykonawca został zamieszczony w Opisie 

przedmiotu zamówienia celowo i z pełną świadomością skutków jakie może wywołać jego 

zastosowanie. W nawiązaniu do użytych przez Wykonawcę argumentów Zamawiający stwierdza, że: 

- otwarty katalog operacji nie sprawia, że Wykonawca będzie odpowiadał za operacje, które nie 

wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem zdarzenia niepewnego, bowiem dopuszcza się 

stosowanie wyłączeń odpowiedzialności, które pozwalają Wykonawcy zachować pewność, że takie 

sytuacje nie będą miały miejsca. Tym samym nie ma tutaj sporu ani niezgodności z ideą 

ubezpieczenia w ogóle, oraz z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej 

- w opinii Zamawiającego spory interpretacyjne i wątpliwości dotyczące pełności i realności ochrony 

ubezpieczeniowej mogą powstać raczej wtedy, gdy pomimo spełnienia definicji operacji chirurgicznej 

stosowanej w standardowych OWU ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej, spotyka się 

z odmową wypłaty świadczenia uzasadnioną tym, że operacja, której był poddany nie była 

wymieniona w katalogu stosowanym przez ubezpieczyciela. 

- zamawiający wierzy, że Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotowego zamówienia są 

specjalistami w ocenie ryzyka i posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwoli im 

właściwie ocenić ryzyka. Ponadto należy nadmienić, że zapis ten jest stosowany już od kilku lat nie 
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tylko w ubezpieczeniach zawieranych w drodze postępowania przetargowego, ale także 

w standardowej ofercie zakładów ubezpieczeń. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie będzie zmieniał zasad na jakich ma 

funkcjonować ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych. 

 

Pytanie 15 

Załącznik nr 1 do SIWZ, dział B.4.22.3 – czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie doprecyzowania, 

z godnie z którym nieszczęśliwy wypadek powinien być wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną 

zdarzenia objętego ochroną? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w zakresie zapisów 

pkt 4.22.3 Załącznika nr 1.   

 

Pytanie 16 

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 3.10 - Czy Zamawiający zgodzi się aby powyższy zapis nie odnosił się do 

pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania odpowiedzialności? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapis pkt. 3.10 Załącznika Nr 1 do SIWZ nie dotyczy pierwszej składki, 

której wpłata w terminie jest niezbędna do prawidłowego nadania początku odpowiedzialności. 

 

Pytanie 17 

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 3.9 - Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisów, w załączniku nr 1 pkt 3.9 

Zamawiający określa termin wpłaty składki na 15 dzień okresu, za jaki jest należna. A w załączniku 

nr 4 do SIWZ §11 pkt 2. Terminy przekazania składek określa się na 26 dzień miesiąca. Który termin 

opłaty składek będzie obowiązujący? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że właściwym terminem wpłaty składki jest termin „15 dzień okresu, za jaki 

jest należna”, w związku z tym nastąpi modyfikacja treści §11 pkt. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie 18 

Załącznik nr 4, paragraf 9 - czy Zamawiający dopuszcza, by wszystkie 6 polis (6 wariantów 

ubezpieczenia) było wystawionych na Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, natomiast 

pozostali ubezpieczający otrzymają kopie wystawionych polis? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że polisy będą wystawiane na każdego Ubezpieczającego wskazanego 

w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. A.  

 

Pytanie 19 

Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A – Czy Zamawiający dopuszcza założenie, że w celu uruchomienia 

danego wariantu ubezpieczenia musi do niego przystąpić wskazana minimalna liczba osób, 

odpowiednio dla: 

 

• Ubezpieczającego 1 –  uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 15 osób do 

każdego wariantu 
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• Ubezpieczającego 2 – uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 10 osób do każdego 

wariantu 

• Ubezpieczającego 3 – uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 10 osób do każdego 

wariantu 

 

• Ubezpieczającego 4 – uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 10 osób do każdego 

wariantu 

• Ubezpieczającego 5 - uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 15 osób do każdego 

wariantu 

• Ubezpieczającego 6 - uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 10 osób do każdego 

wariantu 

• Ubezpieczającego 7 - uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 10 osób do każdego 

wariantu 

• Ubezpieczającego 8 - uruchomienie wybranych polis jeżeli przystąpi min. 15 osób do każdego 

wariantu 

 

Wykonawca proponuje powyższe rozwiązanie w oparciu o ilość osób aktualnie ubezpieczonych u 

danego ubezpieczającego. Jednocześnie chcąc uniknąć sytuacji, gdzie dla zakładu, w którym jest 

mała liczba pracowników wprowadzać będzie trzeba wszystkie warianty ubezpieczenia, co ma wpływ 

na wysokość składki.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przyjęcie przez Wykonawcę minimalnej liczby osób 

niezbędnej do uruchomienia wariantu, z zastrzeżeniem że wskazany limit nie może być wyższy niż 

aktualna liczebność w aktualnie funkcjonujących wariantach w poszczególnych jednostkach.  

 

Pytanie 20 

Załącznik nr 1 do SIWZ punkt 2 tabela nr 2 l.p. 27 i 28 oraz tabela nr 3 l.p. 27 i 28 oraz Załącznik nr 2 

do SIWZ analogicznie Grupa nr 2 l.p. 27 i 28 oraz Grupa nr 3 l.p. 27 i 28 –   

w porównaniu do grupy 1,4,5 i 6 Zmawiający wskazał rozbieżne kwoty do wypłaty świadczeń – prośba 

o informację czy nie nastąpiła omyłka pisarska, a wypłata świadczeń powinna wynosić zgodnie 

z poniższym: 

 

GRUPA 2 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w 

związku z doznanymi obrażeniami ciała w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku 

komunikacyjnego 

262,00 zł 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w 

związku z doznanymi obrażeniami ciała w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku w 

pracy 

262,00 zł 

 

GRUPA 3 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w 
141,00 zł 
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związku z doznanymi obrażeniami ciała w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku 

komunikacyjnego 

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w 

związku z doznanymi obrażeniami ciała w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku w 

pracy 

141,00 zł 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kwoty we wskazanych punktach tabel Załącznika Nr 1 oraz Załącznika nr 2 

są określone w sposób właściwy.  

 


