
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Jaworzno, dnia 23.01.2013r. 

Wykonawcy 

 zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 

ustawą Prawo zamówień publicznych 

EK/KKW/72/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: 

„Czy zamawiający może uściślić wskazany w wymaganiach ofertowych warunek o brzmieniu: „ Za 

nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.”? 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 3a do wymagań ofertowych określa wysokość przysługujących świadczeń, 

zgodnie z którym w razie zajścia zdarzenia: 

 - Śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu 

(świadczenie obejmuje świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego) - kwota świadczenia 

zgodnie z pozycją nr 3 wysokości i zakresu świadczeń dla przedmiotu przetargu. 

- Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu - 

kwota świadczenia zgodnie z pozycją nr 7 wysokości i zakresu świadczeń dla przedmiotu 

przetargu. 

Pytanie nr 2: 

„Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu Istotnych Warunków Przyszłej Umowy 

Ubezpieczenia w punkcie 5, poprzez doprecyzowania następujący sposób?:” 

„ Dla pracowników przystępujących do ubezpieczenia w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty 

zawarcia umowy lub w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty zatrudnienia (daty spełnienia 

warunków kwalifikacji do przystąpienia do umowy), nie będą mieć zastosowania okresy 

ograniczonej ochrony, wynikające z okresów karencji. Dla pozostałych pracowników, ochrona 

ubezpieczeniowa będzie ograniczona zgodnie z warunkami ogólnymi (OWU) wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść Istotnych Warunków Przyszłej Umowy Ubezpieczenia. 
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Pytanie nr 3: 

„Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu Istotnych Warunków Przyszłej Umowy 

Ubezpieczenia w punkcie 11?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść Istotnych Warunków Przyszłej Umowy Ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 4: 

„Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego komisji lekarskich na 

następujący: 

Komisje lekarskie dla poszkodowanych pracowników będą organizowane niezwłocznie gdy będą 

one konieczne, u lekarza specjalności która jest wymagana w danym przypadku, możliwie 

najbliższym miejscu w obszarze zamieszkania Ubezpieczonego i gabinetu lekarza.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść Istotnych Warunków Przyszłej Umowy Ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


