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Wrocław, dn. 09.04.2018 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: 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - 

potwierdzenie,  że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU 

Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.  

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informację czy zakres i suma ubezpieczenia określone w SIWZ pokrywają się z 

zakresem ubezpieczenia jaki funkcjonował dotychczas? Jeśli nie, to co uległo zmianie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obecnie u Zamawiającego nie funkcjonuje takie 

ubezpieczenie.  

 

Pytanie 3: 

Wnosimy o zastosowanie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

Klauzula wypowiedzenia umowy  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do 

ważnych powodów należą wyłącznie: 

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek 

rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do 

składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9 miesięcy 

ochrony, przekroczy 40%; 
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2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 

3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków 

reasekuracyjnych, 

4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu 

Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej klauzuli 

wypowiedzenia umowy. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o podanie szczegółowych danych o przebiegu ubezpieczenia NNW za okres co 

najmniej ostatnich 3 pełnych lat ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi numer 2. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia: „Rozszerzenie 

ubezpieczenia o skutki uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów jako uczestnik 

zorganizowanych zawodów sportowych lub będąc w szkolnych/uniwersyteckich sekcjach 

sportowych.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 

Pytanie 6: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ że: Rozszerzenie ubezpieczenia o skutki 

uprawiania sportów wysokiego ryzyka i sportów jako uczestnik zorganizowanych zawodów 

sportowych lub będąc w szkolnych/uniwersyteckich sekcjach sportowych.”  

będzie mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do świadczeń podstawowych  tj. 

Śmierci wskutek NW oraz Inwalidztwo/trwały uszczerbek na zdrowiu –  trzeba koniecznie 

zgłosić to w odrębnym punkcie, bo jeśli nie zgodzą się na postulat w pkt. 4 to może 

przynajmniej zaakceptują pkt 5. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

  

Pytanie 7: 

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia: Zwrot kosztów pogrzebu w 

Polsce (śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków)  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o wykreślenie obligatoryjnej kl. akwizycyjnej:  

Klauzula akwizycyjna – OBLIGATORYJNA  
Klauzula zobowiązuje Ubezpieczyciela do:  

 przedstawienia pełnomocnikowi reprezentującemu Ubezpieczającego harmonogramu prac 

akwizycyjnych,  

 dedykowanie pracownika Wykonawcy do przeprowadzenia prac akwizycyjnych,  
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 aktywnego udziału w akcji informacyjnej oraz w procesie akwizycyjnym, w tym udział w 

spotkaniach informacyjnych dla pracowników Ubezpieczającego,  

 przygotowania oraz dostarczenia Ubezpieczającemu, po akceptacji pełnomocnika 

Ubezpieczającego, materiałów akwizycyjnych, tj.: ulotek, list akwizycyjnych,  

 zorganizowania szkolenia obsługowego dla pracowników administrujących umowami 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków u Ubezpieczającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej klauzuli.  

 

Pytanie 9: 

Prosimy o wykreślenie prawa opcji (okres 36 miesięcy jest wystarczająco długi) 

PRAWO OPCJI  
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na 

automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak 

zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 

miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa 

ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o wyłączenie z ochrony w odniesieniu do rozszerzenia o skutki zawału serca lub 

udaru mózgu osób które ukończyły 65 rok życia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 11: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów SIWZ:  

a. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia do ubezpieczenia rodzica i/lub teścia 

Ubezpieczonego  

b. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia pełnoletnich dzieci Ubezpieczonego  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 12: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy na potrzeby 

ubezpieczenia zawału serca i udaru mózgu mogą obowiązywać poniższe definicje: 

Krwotok śródczaszkowy – wynaczynienie krwi do jamy czaszki   

Zawał serca – martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną nagłym zmniejszeniem 

dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Beata Krysiewicz 


