
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-03-21 

ZP.271.8.2014 

         

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, 
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Kąty Wrocławskie wraz z 
jednostkami organizacyjnymi. 
 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
Pytanie 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zamienne traktowanie krwotoku śródmózgowego  
z funkcjonującym u Wykonawcy udarem mózgu definiującym w sposób następujący: 
udar mózgu – incydent naczyniowo – mózgowy wywołujący trwałe następstwa i objawy neurologiczne 
trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący: 

a) zawał tkanki mózgowej 
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy 
c) zator materiałem pozaczaszkowym; 

diagnoza musi być potwierdzona w badaniach obrazowych mózgu (CT- tomografia komputerowa lub 
MRI – rezonans magnetyczny), które wykażą obecność świeżych zmian bądź w wyniku sekcji zwłok. 
Definicja ta nie obejmuje: 

a) TIA – przemijających ataków niedokrwiennych mózgu; trwających krócej niż 24 godziny 
b) uszkodzeń mózgu w wyniku urazu 
c) zespołów neurologicznych spowodowanych migreną 
d) udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytkowych 

Odpowiedź 1 Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zaproponowanej definicji 
udaru mózgu z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zapisów mniej korzystnych 
wynikających z zaproponowanej definicji bezwzględnie obowiązujące będą zapisy SIWZ 
 
Pytanie 2 Czy Zamawiający uzna definicję nieszczęśliwego wypadku funkcjonującą u Wykonawcy o 
następującym brzmieniu: 
nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, występujące w sposób nagły, 
niezależnie od woli ubezpieczonego, prowadzące do śmierci lub uszkodzenia ciała albo naruszenie 
funkcji życiowych ubezpieczonego; za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się: zawału serca, udaru 
mózgu oraz innych chorób występujących nagle 
Odpowiedź 2 Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zaproponowanej definicji 
nieszczęśliwego wypadku z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zapisów mniej korzystnych 
wynikających z zaproponowanej definicji bezwzględnie obowiązujące będą zapisy SIWZ 
 
Pytanie 3 Czy Zamawiający uzna definicję rekonwalescencji poszpitalnej funkcjonującą u Wykonawcy 
o następującym brzmieniu: 
rekonwalescencja poszpitalna – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni pobyt ubezpieczonego 
na zwolnieniu lekarskim pod warunkiem, że nastąpił bezpośrednio, po co najmniej 14 dniowym 
pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz zwolnienie 
lekarskie zostało wydane przez ten szpital. 
Odpowiedź 3 Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zaproponowanej definicji 
rekonwalescencji poszpitalnej z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zapisów mniej 
korzystnych wynikających z zaproponowanej definicji bezwzględnie obowiązujące będą zapisy 
SIWZ 
 
Pytanie 4 Prosimy o zamieszczenie struktury wiekowo –płciowej pracowników, ich współmałżonków 
 i pełnoletnich dzieci oraz formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w  wersji edytowalnej 
(Word, Excel). 
Odpowiedź 4 W załączeniu SIWZ w wersji Word.  
 


