
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 29.12.2015 

Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na Zycie i 
zdrowie pracowników PIAP 

 

(sprawa: KZP/14/2015).  

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz.1232), Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
wykonawców:  

Pytanie 1  
 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 23 – prośba o potwierdzenie, że Wykonawca tylko w uzasadnionych 
przypadkach ma prawo wglądu w oryginały dokumentacji będącej podstawą zgłaszania roszczeń? 
 Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca tylko w uzasadnionych przypadkach ma prawo wglądu w 
oryginały dokumentacji będącej podstawą zgłaszania roszczeń. 
  
Pytanie 2  
  Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 25 – prośba o potwierdzenie,  że zaoczne orzekanie odbywa się 
będzie na podstawie kompletu dokumentacji medycznej  
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż zaoczne orzekanie odbywać się będzie na podstawie kompletnej 
dokumentacji medycznej niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia. 
 

Pytanie 3 
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 21, dział Okres ubezpieczenia, warunki płatności i zamówienia, str. 10, 
dotyczy Sposobu i forma płatności, tj.: „składka będzie płacona miesięcznie przelewem przez 
Zamawiającego na numer konta bankowego nadany Zamawiającemu przez Wykonawcę. Termin 
przekazywania składek określa się najpóźniej do 15 dnia miesiąca, za który są należne. W 
przypadku, gdy dzień płatności, tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u 
Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie (…)” - Czy 
Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie powyższego zapisu na następujący: składka będzie płacona 
miesięcznie przelewem przez Zamawiającego na numer konta bankowego nadany Zamawiającemu 
przez Wykonawcę. Termin przekazywania składek określa się najpóźniej do 15 dnia miesiąca, za 
który są należne. W przypadku, gdy dzień płatności, tak określony przypadnie w dzień świąteczny 
lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym 
terminie, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca, tylko dzień miesiąca, za który 
jest należna składka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 4 
Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt umowy § 2 pkt. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie 
zapisu na następujący: Łączna składka za wszystkich objętych ubezpieczeniem płatna będzie 
przelewem, w 36 ratach – płatnych co miesiąc odpowiednio do 15 dnia miesiąca, za który jest 
wymagana. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub 
wolny od pracy u Ubezpieczającego, realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym 
terminie, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca, tylko dzień miesiąca, za który 
jest należna składka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

Pytanie 5 
Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt umowy § 2 pkt. 4 – prośba o potwierdzenie, że odpowiedzialność 
ubezpieczyciela rozpoczyna się jeżeli zostanie opłacona pierwsza składka w innym terminie niż 
wskazanym przez Zamawiającego w umowie, ale nie później niż do końca miesiąca za który jest 
należna?  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się jeżeli zostanie 
opłacona pierwsza składka w innym terminie niż wskazanym przez Zamawiającego w umowie, ale 
nie później niż do końca miesiąca za który jest należna. 
 

Pytanie 6 
Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt umowy § 2 pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby składkę 
uważano za opłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

Pytanie 7 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty, pkt 12, tabela pkt 21 dot. Pakiet „Zdrowie” – prośba o 
potwierdzanie, że w kolumnie oferowana wysokość świadczeń w zł Wykonawca winien wpisać 
odpowiednio: TAK lub NIE? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w zał. nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. 12, 
tabela pkt. 21 dot. Pakiet „Zdrowie”  winno być: TAK lub NIE i jednocześnie modyfikuje treść 
ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ. 
 

Pytanie 8 
SIWZ, dział IV, „Termin realizacji zamówienia” i inne versus zapisy Klauzul fakultatywnych – w SIWZ 
Zamawiający określa czas trwania umowy na 36 miesięcy, z kolei w zapisach wybranych klauzul 
fakultatywnych (numery 3 i 4) Zamawiający określa czas trwania umowy na 42 miesiące. Ze 
względu na wzajemną sprzeczność tych zapisów prośba do Zamawiającego o kreślenie 
jednoznacznie jednego, bezwzględnie obowiązującego okresu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza czas trwania umowy na okres 36 miesięcy i jednocześnie modyfikuje treść 
Załącznika nr 1 do SIWZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pytanie 9 
Załącznik nr 1 do SIWZ, dział 29, definicja „wypadku komunikacyjnego” – Czy Zamawiający byłby 
skłonny przyjąć, jako równoważną, następującą doprecyzowującą definicję Wykonawcy?: 
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: 
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik 
ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu”  
i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o 
ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj, 
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny,  
w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: 
-    pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach 
kolejowych, 
-    pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, 
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu lit. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu 
wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, 
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, 
który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, 
do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim,  
a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek 
powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub 
statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy, 
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer,  
a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek 
zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek 
znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 

Pytanie 10 
Zamawiający w załączniku nr 1 SIWZ pkt 29 str. 8 Pakiet „Zdrowie” w opisie przedmiotu 
zamówienia  
w punkcie Pakiet Zdrowie wprowadza zapis: „udzielenie przez Wykonawcę przynajmniej 15% zniżki  
w stosunku do ceny usługi obowiązującej w danej placówce na pozostałe usługi medyczne.” -  Czy 
zamawiający dopuszcza, aby 15% zniżka dotyczyła następujących świadczeń zdrowotnych?:  
 
antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite, ferrytyna, transferyna. aldosteron, 
dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), 
hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon 
(PTH), progesteron, prolaktyna (PRL), testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina 
wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4),tyroksyna wolna (fT4),  immunoglobulina E całkowite (IgE), 
przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO),  przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (ATG), 
antygen HBe,, przeciwciała przeciw HBe,, przeciwciała przeciw HCV, przeciwciała przeciw HIV, 
przeciwciała przeciw rubella (różyczka) (IgG, IgM), przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, 
IgM), przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej/ EBV (IgM), biopsja cienkoigłowa tarczycy pod 
kontrolą USG (z możliwością wykonania badania histopatologicznego), skórne testy alergiczne – 
panel pokarmowy, skórne testy alergiczne – panel wziewny, skórne testy alergiczne – panel 
mieszany. mammografia, urografia (zdjęcie nerek, moczowodów i pęcherza),  wlew doodbytniczy, 
echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, USG dopplerowskie szyi,USG 
dopplerowskie kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne, TK i NMR głowy (przysadki, zatok, 
oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, uszu), TK i NMR tkanek miękkich szyi, TK i NMR klatki 
piersiowej, TK i NMR jamy brzusznej, TK i NMR miednicy, TK i NMR kości, TK i NMR stawów, TK i 
NMR kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego), TK i NMR kończyny górnej i dolnej (ręki, 
ramienia, przedramienia, nadgarstka, uda, podudzia, stopy). gastroskopia/ gastrofiberoskopia 
diagnostyczna (z możliwością wykonania testu ureazowego), sigmoidoskopia, rektoskopia, 
kolonoskopia, EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG – próba wysiłkowa, pomiar  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
całodobowy ciśnienia tętniczego (metodą Holtera ciśnieniowego), EEG – encefalografia w trybie 
czuwania (z wyłączeniem EEG we śnie, EEG biofeedback, video EEG), EMG – elektromiografia, 
densytometria kręgosłupa, densytometria kości udowej, densytometria kości obu rąk, audiometria 
tonalna, audiometria impedancyjna (tympanogram) wypełnienie zęba, eczenie zęba mlecznego 
(wypełnienie), ekstrakcja zęba mlecznego, leczenie zgorzeli, odbudowa zęba, opatrunek leczniczy, 
trepanacja zęba, znieczulenie (nasiękowe lub przewodowe), znieczulenie The Wand, wypełnienie, 
czasowe wypełnienie kanału, reendo – powtórne leczenie kanałowe, opracowanie i udrożnienie 
kanału tradycyjne, opracowanie i udrożnienie kanału maszynowe, usunięcie złamanego narzędzia z 
kanału, dewitalizacja, ekstyrpacja miazgi, wypełnienie kanału – pod mikroskopem, wypełnienie 
ostateczne korony zęba przy leczeniu kanałowym, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, 
lakierowanie zębów fluorem, lakowanie zębów, piaskowanie zębów, scaling złogów nazębnych, 
RTG zęba. 
Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

 


