
  Strona 1 z 5                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Wrocław, dn. 29.03.2018 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę grupowego ubezpieczenia na życie 

oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 

pracowników oraz członków rodzin 

pracowników Szpitala Specjalistycznego Ducha 

Świętego w Sandomierzu 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 11/2018/N/Sandomierz 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na 

pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

Pytanie 1: 

SIWZ, dział XXI pkt. 6b). - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana wysokość 

kosztów stanowi wartość brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku 

VAT. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca wskazuje na rozbieżność w zapisach: Zał. nr 3A Pakiet I, tabela świadczeń,  

wariant I,  w pozycji 26. „świadczenia apteczne” podana jest kwota 200, a w Zał. nr 1 SWZ 

w tabeli świadczeń, Pakiet I, wariant I, podana jest kwota 100. Prośba do Zamawiającego o 

ujednolicenie zapisów oraz poprawne podanie kwoty dla „świadczenia aptecznego”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Zmianie ulega 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela świadczeń, według informacji o zmianach do SIWZ 

zamieszczonej w dniu dzisiejszym wraz z odpowiedziami do SIWZ na stronie 

Zamawiającego oraz Pełnomocnika Zamawiającego. 

 

Pytanie 3 

SWZ, punkt II.13 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że pod pojęciem dotychczas 

nieubezpieczonych partnerów życiowych rozumie się te osoby, które nie były objęte obecnie 

funkcjonującą u Zamawiającego umową ubezpieczenia i nie przystąpiły w pierwszym 

okresie trwania umowy (przeszły z poprzedniej do aktualnej umowy ubezpieczenia z 

zachowaniem ciągłości opłaty składki). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 
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Pytanie 4 

SWZ, punkt II.15 – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zapis „zgodnie z OWU” 

oznacza, iż obowiązywać będą zasady z OWU dotyczące precyzyjnego określenia 

wysokości świadczeń (z zastrzeżeniem nadrzędności punktów SWZ). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

 

Pytanie 5 

SIWZ, punkt II.15 – W związku z zapisem: „W przypadku ekspiracji umów ubezpieczenia i 

zmianą Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności Wykonawca zaliczy okres pobytu w 

szpitalu przed początkiem nowej ochrony zawartej w wyniku postępowania przetargowego.” 

Wykonawca w celu uzyskania całkowitej jasności interpretacyjnej prosi o potwierdzenie, iż 

ten z Wykonawców, który wygra postępowania przetargowe, będzie płacił wyłącznie za 

część pobytu w szpitalu objętą jego odpowiedzialnością (za okres pobytu przed początkiem 

świadczenie zapłaci poprzedni ubezpieczyciel). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za 

pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

Pytanie 6 

SWZ, punkt II.16 – Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość wykreślenia z 

definicji „sal” oraz „pomieszczeń”. O ile bowiem „Oddział” jest określeniem 

jednoznacznym, powszechnie stosowanym i nie budzącym wątpliwości, o tyle słowo „sala” 

– a szczególnie „pomieszczenie” rodzić będzie problemy interpretacyjne (np. jakie czynniki 

miałyby decydować o jednoznacznym „wyodrębnieniu” w przypadku poszczególnych 

placówek szpitalnych „pomieszczenia”, i czym to „pomieszczenie” miałoby być, aby spełnić 

wszelkie funkcje OIOM/OIT?). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 7 

SWZ, punkt II.19 - Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie zawartej w standardowych 

ogólnych warunkach Wykonawcy zasady, zgodnie z którą w razie jednoczesnego 

przeprowadzenia chemioterapii i radioterapii świadczenie byłoby wypłacane wyłącznie za 

jedno zdarzenie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 8 

SWZ, dział II.21 i 22 – Prośba do Zamawiającego, czy w ramach definicji wskazanych w 

wymienionych punktach zgodzi się, aby Wykonawca mógł stosować doprecyzowania, 

zgodnie z którymi zdarzenie, skutkujące powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz 

wypadku komunikacyjnego powinno być wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną tego 

zdarzenia, nadto – w przypadku definicji z punktu II.21, winno być – jak w przypadku 

definicji II.22 – gwałtowne i niezależne od woli. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

 



  Strona 3 z 5                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Pytanie 9 

SWZ, punkt II.24 – 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. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 10 

SWZ, punkt II.26 i II.27 – czy Wykonawca może zastosować zawarte w swoich 

standardowych ogólnych warunkach zasady, zgodnie z którymi w przypadku wystąpieniu 

dwóch lub kilku dokładnie wymienionych jednostek chorobowych, będzie mógł on płacić 

świadczenie wyłącznie za wystąpienie jednej z nich, wskazanej?  

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 11 

SWZ, punkt III.A (Tabela), wiersze 28 i 29 – we wskazanych wierszach Tabeli 

Zamawiający wskazał ryzyka pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego spowodowanego 

chorobą oraz nieszczęśliwym wypadkiem. Ponieważ ryzyka te nie zostały dodatkowo 

określone w części II SIWZ, Wykonawca uprzejmie prosi o informację, czy Zamawiający 

zgodzi się na następujące doprecyzowania, zgodnie z którymi: 

1) minimalny okres pobytu małżonka w szpitalu będzie zgodny z wartością zawartą w 

standardowych owu Wykonawcy dotyczących pobytu w szpitalu (pobyt trwający dłużej 

niż 3 dni), 

2) świadczenie płatne będzie za każdy dzień pobytu w szpitalu od 1 do 14 dnia tego 

pobytu, z zastrzeżeniem, że obowiązywać będą zasady zawarte w standardowych OWU 

dotyczące precyzyjnego określenia wysokości świadczeń, 

3) świadczenie wypłacane będzie za 90 dni w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy 

udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, 

4) wartości świadczeń wskazane w wierszach 28 i 29 są wartościami skumulowanymi. 

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się z powyższymi założeniami, prośba o wskazanie 

właściwych – zgodnych z intencjami Zamawiającego, dzięki którym można będzie 

precyzyjnie określić warunki ryzyka. 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 12 

SWZ, punkt IV.5 – Czy w ramach wskazanej klauzuli Zamawiający zaakceptuje zawarte w 

standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy doprecyzowanie, zgodnie z którym pobyt 

na oddziale rehabilitacyjnym powinien zacząć się w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu 

objętego odpowiedzialnością Wykonawcy po¬bytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego 

– odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą? 
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Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 13 

Załącznik nr 4A i 4B do SIWZ, Umowa Generalna § 6 pkt 3 Czy Zamawiający zgodzi się, 

aby obsługa ubezpieczenie była realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu, 

który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas 

ewidencja danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i występujących z 

ubezpieczenia odbywałaby się w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem dane te 

wysyłane byłyby do Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały deklaracji przystąpienia  

przekazywane byłyby Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 14 

Załącznik nr 4A i 4B do SIWZ, Umowa Generalna § 6 pkt 5 Czy Zamawiający zgodzi się 

aby powyższy zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest 

niezbędna do nadania odpowiedzialności?    

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np.  

 wypłata świadczenia z tytuły śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku tylko jeżeli 

nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? 

 wypłata świadczenia z tytuły śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego tylko jeżeli 

nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego? 

 wypłata świadczenia z tytuły śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w pracy tylko 

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

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

ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału lub udaru? 

 wypłata świadczenia z tytułu śmierci małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku tylko 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanych przez Wykonawcę ograniczeń.  

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenie w wypłacie świadczeń: wypłata 

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

w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 17 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od 

okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy 

osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 10 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 
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Pytanie 18 

Czy Zamawiający zgadza się, żeby odpowiedzialność Wykonawcy obejmowała jeden pobyt 

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

na OIT? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy wygasała po wyczerpaniu 

100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. kwota wypłaconych 

świadczeń w stosunku do jednego ubezpieczonego wyniesie max. 100% sumy 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane w szpitalu? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający zgadza się aby odpowiedzialność Wykonawcy w ramach leczenia 

specjalistycznego obejmowała tylko zabiegi wykonane na terytorium RP? 

Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert. 

 

Pytanie 22 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca wypłacał świadczenia z tytułu uszczerbku 

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

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

 

Beata Krysiewicz 

 


