
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Jaworzno, dnia 30.01.2013 r. 

Wykonawcy 

 zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 

ustawą Prawo zamówień publicznych 

EK/KKW/………/w/2013 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 15/13 - „Wyłonienia firmy świadczącej usługi 

grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Południowego Koncernu 

Węglowego S.A.”. 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do przetargu jw. – poniżej przytaczamy treść 

pytań i udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

„Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „forma ubezpieczenia - bezimienna”? Czy powyższy 

termin oznacza brak konieczności imiennego wskazania wszystkich ubezpieczonych w chwili 

zawierania umowy ubezpieczenia między ubezpieczycielem Zamawiającym, czy brak 

konieczności imiennego wskazania ubezpieczonych w ogóle? W przypadku gdyby Zamawiający 

wymagał braku konieczności imiennego wskazania osób ubezpieczonych w ogóle, to jak, zdaniem 

Zamawiającego, można pogodzić to z art. 829 par.2 KC?”. 

Odpowiedź: 

Termin „forma ubezpieczenia – bezimienna” oznacza brak konieczności imiennego 

wskazania wszystkich ubezpieczonych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia między 

Ubezpieczycielem i Zamawiającym. 

Pytanie nr 2: 

„W związku z niejasnymi zapisami w załączniku nr 1 do wymagań ofertowych cz. IV ust. 1 str 11 : 

„(…) za nieszczęśliwy wypadek także zawał mięśnia sercowego i udar mózgu” Wykonawca prosi o 

potwierdzenie, że w załączniku nr 3a do wymagań ofertowych – wysokość świadczeń str. 17 

Zamawiający wskazał ostateczne kwoty wypłaty świadczeń tj.:?:” 

 

1) W przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (ale nie 

zawałem serca lub udarem mózgu)  – kwota wypłaty świadczenia powinna wynosić: 

23 000,00 zł; 

2) W przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej zawałem lub udarem mózgu - kwota 

wypłaty świadczenia powinna wynosić: 22 000,00 zł;  
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3) W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym 

wypadkiem (ale nie zawałem serca lub udarem mózgu) - kwota wypłaty świadczenia 

powinna wynosić: 210,00 zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu; 

4) W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem lub udarem 

mózgu - kwota wypłaty świadczenia powinna wynosić: 220,00 zł za 1 % trwałego 

uszczerbku na zdrowiu. 

Odpowiedź: 

W przypadku wypłaty świadczeń:  

1) Śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (ale nie zawałem serca 

lub udarem mózgu)  – ostateczna kwota wypłaty świadczenia wynosi: 23 000,00 zł; 

2) Śmierci ubezpieczonego spowodowanej zawałem lub udarem mózgu – ostateczna kwota 

wypłaty świadczenia wynosi: 22 000,00 zł;  

3) Trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (ale nie 

zawałem serca lub udarem mózgu) - ostateczna kwota wypłaty świadczenia wynosi: 

210,00 zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu; 

4) Trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem lub udarem mózgu - 

ostateczna kwota wypłaty świadczenia wynosi: 220,00 zł za 1 % trwałego uszczerbku 

na zdrowiu. 

 

Pytanie nr 3: 

„W załączniku nr 5 do wymagań ofertowych w pkt 5 str 19 Zamawiający wskazuje: „Za datę 

prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 

uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego?.” 

Odpowiedź: 

Klauzula stempla bankowego mówi, że za datę opłacenia składki przyjmuje się datę złożenia 
dyspozycji przelewu. 
Jednocześnie zamawiający podtrzymuje treść zapisu załącznika nr 5 do wymagań 
ofertowych zarówno w pkt 5 jak również w pkt 1 str 19. 
 

 

Pytanie nr 4: 

„Czy Zamawiający zaakceptuje karencje określone w OWU Wykonawcy dotyczące ryzyka śmierć 

ubezpieczonego w stosunku do ubezpieczonego, jeżeli początek odpowiedzialności Wykonawcy w 

stosunku do niego przypada później niż w czwartym miesiącu licząc od dnia zawarcia umowy, o ile 

pozostawał on w stosunku prawnym z ubezpieczającym w dniu zawarcia umowy albo powstania 

stosunku prawnego łączącego go z ubezpieczającym, o ile stosunek ten powstał po dniu zawarcia 

umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu załącznika nr 5 w pkt 5 do wymagań ofertowych. 

 


