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Nowy Sącz, dnia 22 października 2019 r.

Wykonawcy (wg rozdzielnika)
Strona Internetowa

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków
rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, nr postępowania ZPI.272.25.2019
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity(Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, działający w imieniu zamawiającego Powiatu Nowosądeckiego,
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnik DB Patron Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 33-300
Nowy Sącz, zwany dalej „pełnomocnikiem zamawiającego” przekazuje treść zapytań wykonawców o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SIWZ”, wraz z odpowiedziami
zamawiającego.

Pytanie nr 1. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych
przez ww. ustawę. Na etapie zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk
oświadczenia Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Czy Zamawiający wyraża zgodę na
wypełnienie oświadczenia? Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w postępowaniu biorą udział tylko pracownicy
Zamawiającego tj. Powiatu Nowosądeckiego (bez jednostek organizacyjnych).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie
pracowników Zamawiającego ( bez jednostek organizacyjnych ) oraz członków ich rodzin, partnerów życiowych,
– zgodnie z definicją pracownika zamieszczoną w OPZ.
Pytanie nr 3. Wykonawca prosi o podanie wysokości brutto kosztów kurtażu brokerskiego oraz kosztów
administracyjnych. Informacja ta jest niezbędnym parametrem do prawidłowej wyceny programu ubezpieczenia,
a zatem ustalenia wysokości składki.
Odpowiedź: Łączna procentowa wartość miesięcznego wynagrodzenia, wypłacanego przez cały okres trwania
umowy ubezpieczenia (tj. 36 miesięcy), dotycząca pokrycia kosztów administracyjnych, w tym czynności
związanych z zawarciem i administrowaniem umową oraz kosztów obsługi ubezpieczenia – 9 % przypisu składki
miesięcznej, plus dodatkowy jednorazowy koszt związany z spisaniem i wprowadzeniem deklaracji przystąpienia
do ubezpieczenia do systemu informatycznego w wysokości 5 zł brutto dla osoby administrującej umowę.
Pytanie nr 4. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający może przedłużyć wskazany w SIWZ termin
składania ofert na dzień 29.10.2019, z powodu krótkiego terminu i wynikającym z tego ograniczeniem w
przygotowaniu oferty?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 29.10.2019
Pytanie nr 5. SIWZ pkt. 3.6.f.
Czy Wykonawca spełni warunek, jeśli karta produktu ubezpieczenia będzie załączona do owu Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna warunek za spełniony.
Pytanie nr 6. OPZ, punkt 2.1. Uprawnieni do ubezpieczenia - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku
sytuacji opisanej w OPZ, pkt. 2.1..: „Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i
członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego,
a którzy w dacie podpisania deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową udzieloną w drodze niniejszego
postępowania przetargowego, przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie
wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy/ służby przez
właściwy organ rentowy.” warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a
nowym ubezpieczeniem, rozumiana także jako ciągłość w opłacaniu składek.
Odpowiedź: : Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy
Pytanie nr 7. OPZ, punkt 2.3. - Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że zdarzenia, o których mowa we
wskazanym punkcie, a dotyczące osób objętych odpowiedzialnością w ramach ubezpieczenia grupowego
bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia, również powinny zajść w okresie trwania tej umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie nr 8. OPZ, punkt 2.15. Indywidualna kontynuacja - Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż % kwoty
świadczenia za śmierć ubezpieczonego wskutek NW to wartość skumulowana, tzn. że podana kwota jest
ostateczną kwotą do wypłaty z tytułu realizacji danego ryzyka.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy
Pytanie nr 9. OPZ, punkt 2.16. Leczenie szpitalne - W związku z zapisem: „W przypadku ekspiracji umów
ubezpieczenia i zmianą Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności Wykonawca zaliczy okres pobytu w szpitalu
przed początkiem nowej ochrony zawartej w wyniku postępowania przetargowego.” Wykonawca w celu
uzyskania całkowitej jasności interpretacyjnej prosi o potwierdzenie, iż ten z Wykonawców, który wygra
postępowanie przetargowe, będzie płacił wyłącznie za część pobytu w szpitalu objętą jego odpowiedzialnością
(za okres pobytu przed początkiem świadczenie zapłaci poprzedni ubezpieczyciel).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za pobyty w szpitalu
przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
Pytanie nr 10. OPZ, punkt 2.16. Leczenie szpitalne - Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość stosowania w
ramach punktu, oprócz wymienionych w nim, wyłączenia odpowiedzialności zawartego w jego standardowych
warunkach, zgodnie z którym nie odpowiadał by on za pobyty w szpitalu, konieczność których powstała:
1) w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez
względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego
wypadku,
2) w wyniku padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej będącej objawem innej choroby.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 11. OPZ, punkt 2.16. Leczenie szpitalne - Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość stosowania w
ramach punktu, oprócz wymienionych w nim, wyłączenia odpowiedzialności zawartego w jego standardowych
warunkach, zgodnie z którym nie odpowiadał by on za pobyty w:
1) placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach pielęgnacyjnoopiekuńczych,

2) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w prewentoriach i szpitalach sanatoryjnych oraz
rehabilitacyjno-uzdrowiskowych,
3) ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych,
4) takich zakładach opieki zdrowotnej, które nie są przeznaczone do udzielania świadczeń w zakresie leczenia
szpitalnego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12. OPZ, punkt 2.16.4. Leczenie szpitalne - Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, iż pod
pojęciem substancji toksycznych będzie można rozumieć m.in. środki odurzające, substancje psychotropowe lub
środki zastępcze w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 13. OPZ, punkt 2.20. Udar mózgu – Wykonawca uprzejmie prosi o zgodę na zastosowanie, jako
równorzędnej, następującej definicji:
Udar mózgu - tylko taki udar, który oznacza: nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu,
prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi
rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, z wyjątkiem przyczyn
naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest
przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje definicje udaru mózgu z SIWZ (OPZ, punkt 2.20.)
Pytanie nr 14. OPZ, punkt 2.21. Operacje chirurgiczne – W OPZ pkt 2.21 (Operacje chirurgiczne) Zamawiający
wskazał:
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową, zamkniętą
oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu operacji
chirurgicznych), (…). Liczba kategorii/klas, operacji, zgodna z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU
Wykonawcy, (…).W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w
katalogu, Wykonawca decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.”
Wykonawca zwraca uwagę, że konieczność rozszerzenia odpowiedzialności o operacje, które nie znajdują się w
katalogu Wykonawcy, wiąże się z wieloma czynnikami, które w znaczący sposób utrudniają należytą obsługę
Umowy i mogą tworzyć niekorzystne dla obu Stron umowy (również - dla ubezpieczonych) sytuacje, których
Wykonawca pragnie uniknąć; Wykonawca pragnie zatem wskazać iż „otwarty” katalog operacji sprawia, że
Wykonawca będzie odpowiadał również za operacje, które nie wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem
zdarzenia niepewnego, co rodzi spór o zgodność z ideą ubezpieczenia oraz z Ustawą o działalności
ubezpieczeniowej. Kolejnym problemem może być zagrożenie ryzykiem, iż ubezpieczeni będą zgłaszać roszczenia
z racji wykonania zabiegu, który będzie sprzeczny ze wskazaną w OPZ definicją „operacji” – w tej sytuacji odmowy
wypłaty świadczenia rodzić będą spory interpretacyjne których Wykonawca, w imię należytego wykonania usługi,
chciałby uniknąć. Wreszcie – tak określony otwarty katalog w sposób znaczący utrudnia oszacowanie ryzyka, co
przełożyć się może na niekorzystny dla ubezpieczonych radykalny wzrost wysokości składki.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość zaakceptowania przez Zamawiającego,
sytuacji, w której Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za operacje wskazane w wykazie operacji
chirurgicznych określonym w owu Wykonawcy (podkreślone w zacytowanym na wstępie cytacie zdanie straciłoby
tym samym ważność). Wykonawca pragnie dodać, iż jego katalog operacji oferuje szeroki wykaz zabiegów,
obejmujący ponad 600 pozycji.

Odpowiedź/Zmiana:
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ, OPZ w pkt 2.21 definicja (Operacje chirurgiczne) ulega
zmianie według informacji poniżej:
Było: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową,
zamkniętą oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu
operacji chirurgicznych), wykonane w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez lekarza
o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym z medycznego
punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie trwania
odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego. Liczba kategorii/klas, operacji, zgodna z
obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż za operacje najlżejsze (najmniej
skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosić nie mniej niż 10% sumy
ubezpieczenia. Wykaz operacji powinien zawierać minimum 500 operacji (dopuszcza się zastosowanie w
ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych zastosowanie otwartego katalogu operacji zgodnego z
Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD9).
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych należne jest za sam fakt przeprowadzenia operacji, bez względu czy
operacja jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku bądź
reoperacji. W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w
katalogu, Wykonawca decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.

Jest: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową,
zamkniętą oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu
operacji chirurgicznych), wykonane w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez lekarza
o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym z medycznego
punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie trwania
odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego. Liczba kategorii/klas, operacji, zgodna z
obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż za operacje najlżejsze (najmniej
skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosić nie mniej niż 10% sumy
ubezpieczenia. Wykaz operacji powinien zawierać minimum 500 operacji (dopuszcza się zastosowanie w
ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych zastosowanie otwartego katalogu operacji zgodnego z
Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD9).
Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych należne jest za sam fakt przeprowadzenia operacji, bez względu czy
operacja jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku bądź
reoperacji.
W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ pkt 2.21
Pytanie nr 15. OPZ, punkt 2.25. Poważne zachorowania - Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby za związki
przyczynowo- skutkowe uznać również wskazane w aktualnych warunkach owu powiązania pomiędzy dwoma
lub więcej chorobami, o ile spełniony zostanie warunek określony w punkcie (tj. potwierdzone zostaną one przez
lekarza orzecznika)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 16. OPZ, punkt 2.25. Poważne zachorowania - Prośba do Zamawiającego o zgodę na stosowanie,
oprócz wymienionych w punkcie, następujących dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności, zgodnie z którymi
Wykonawca nie odpowiadałby w przypadku:

1) chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – by-pass, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w
stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano zawał serca lub chorobę naczyń wieńcowych. W przypadku choroby
naczyń wieńcowych odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również jej leczenia;
2) choroby aorty brzusznej, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
zdiagnozowano tętniaka aorty brzusznej lub rozwarstwienie aorty brzusznej;
3) choroby aorty piersiowej, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
zdiagnozowano tętniaka aorty piersiowej lub rozwarstwienie aorty piersiowej;
4) niewydolności nerek, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
zdiagnozowano kłębkowe zapalenie nerek lub wielotorbielowatość nerek;
5) udaru, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano udar,
przemijające niedokrwienie mózgu tzw. TIA, miażdżycę naczyń mózgowych;
6) utraty kończyny wskutek choroby, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
zdiagnozowano miażdżycę zarostową tętnic dolnych lub cukrzycę;
7) zawału serca, jeżeli przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego zdiagnozowano zawał
serca lub chorobę naczyń wieńcowych. W przypadku choroby naczyń wieńcowych odpowiedzialność Wykonawcy
nie obejmuje również jej leczenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 17. Załącznik nr 3, Umowa, § 6 pkt 7
Czy Zamawiający potwierdza, że ww. zapis nie odnosi się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest
niezbędna do nadania początku odpowiedzialności?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 18. Załącznik nr 3, Umowa, § 12
Czy Zamawiający potwierdza, że zapis ma zastosowanie w kwestiach dokumentacji dotyczącej zmian zapisów
dokumentu umowy a nie dotyczy bieżącej korespondencji pomiędzy stronami wynikającymi z bieżącej obsługi
umowy ubezpieczenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 19. Czy Zamawiający zgodzi się na poniższy zapis, aby Zamawiający mógł skorzystać z prawa opcji?
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia usług ubezpieczeniowych przy czym nie
wcześniej niż od 01.12.2019r. z możliwością przedłużenia na 2 kolejne 12-miesięczne okresy ubezpieczenia.
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia może
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie wyższy
niż 80%. Brak przekazania takiego oświadczenia Zamawiającemu oznacza przedłużenie zamówienia na kolejny
12-miesięczny okres ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy od 01.12.2019 umowa będzie trwać
maksymalnie do 30.11.2022r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 20. Załącznik nr 4 do SIWZ, Ankiety medyczne, pkt 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie ankiet medycznych w stosunku do pracowników i
współubezpieczonych, nie objętych dotychczas ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowych ubezpieczeń na
życie zawartych przez Zamawiającego (brak ciągłości ubezpieczenia)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 21. Załącznik nr 4 do SIWZ, Indywidualna kontynuacja, pkt 15:
Czy Zamawiający zgodzi się aby umowa indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia zawierana była na okres 1 roku
i przedłużana na kolejny roczny okres, o ile żadna ze stron nie postanowi inaczej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22
SIWZ punkt 4.1
Czy wymóg ten dotyczy również osoby zatrudnionej przez Zamawiającego a zajmującej się obsługą ubezpieczenia
grupowego w Starostwie Powiatowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis ten nie dotyczy osoby zatrudnionej przez Zamawiającego i zajmującej
się obsługą ubezpieczenia grupowego w Starostwie Powiatowym
Pytanie nr 23
SIWZ punkt 10
Czy zamawiający dopuszcza skrócenie okresu związania umową do 24 miesięcy czyli od 01.12.2019r. do
30.11.2021 r.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 24
Załącznik nr 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 1
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, który zakłada, że zdanie drugie wskazanego
punktu dotyczy osób zachowujących ciągłość ubezpieczenia i przystępujących do umowy z Wykonawcą w dacie
jej początku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 25
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 2
Czy zamawiający zgodzi się aby maksymalny okres objęcia ochroną ubezpieczeniową Pracownika kończył się w
najbliższą rocznicę po skończeniu 75 r. ż. a w stosunku do Współmałżonków/ Partnerów/ Pełnoletnich Dzieci w
najbliższą rocznicę po skończeniu 70 r. ż. a nie do końca roku kalendarzowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 26
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 2

Uprzejmie prosimy o interpretację, gdyż zgodnie z art. 830 § 3 KC ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie, zaś brak spełnienia ustalonej liczby osób
przystępujących do umowy ubezpieczenia nie jest ujęty w jakiejkolwiek ustawie, toteż wg wykonawcy
przedmiotowy zapis byłby bezskuteczny. Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie miałoby polegać na
zasadzie, iż to ubezpieczający wypowie umowę ubezpieczenia na wniosek wykonawcy, jeżeli liczba osób
zainteresowanych przystąpieniem do ubezpieczenia wyniesie mniej niż 127.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 27
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 3
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, który zakłada, że Zamawiający uzna za
spełnienie zapisów SIWZ, jeśli Wykonawca będzie odpowiadać za ciężkie choroby ubezpieczonego, które
wystąpiły (zostały zdiagnozowane lub są leczone) w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, przy czym
odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy także tych przypadków poważnych zachorowań, które są skutkiem
wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 28
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 3
Czy zamawiający zgodzi się, na zapis, że ochroną ubezpieczeniową w leczeniu specjalistycznym będzie
zastosowanie danej metody w okresie trwania odpowiedzialności i zastosowanie jej po raz pierwszy w życiu u
ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 29
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 4
Czy zamawiający dopuszcza aby dotychczas nie ubezpieczeni Pracownicy, współmałżonkowie/ partnerzy/
Pełnoletnie dzieci oświadczały w Deklaracji Przystąpienia:
„OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA „
Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu,
hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach oraz nie posiadam uprawnień do
otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych oraz nie jestem uznana/y za niezdolną/ego do pracy orzeczeniem
właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 30
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania przez Wykonawcę od dotychczas nieubezpieczonych
współmałżonków/ partnerów/ Pełnoletnich dzieci oświadczenia o poniższej treści:
Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji:

a)
w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania niniejszej deklaracji nie przebywałem/am na
zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie
dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn, skręcenia, zwichnięcia kończyn, usunięcia wyrostka
robaczkowego, usunięcia migdałków lub opieki nad członkiem rodziny (np. dziecko, małżonka);

b)
mój stan zdrowia nie wymaga i przez ostanie 3 lata nie wymagał regularnego leczenia ani nadzoru
medycznego, za wyjątkiem profilaktyki zdrowotnej;
c)
nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie
ubiegam się obecnie ani nie ubiegałem się o jego wydanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty podpisania
niniejszej deklaracji;

d)
w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od daty podpisania niniejszej deklaracji, nie ubiegałem się o wydanie
orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do służby;

e)
w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszej deklaracji nie chorowałem/am i nie choruję
na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia
sercowego, wada serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe
zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroba psychiczna, zaburzenie psychiczne, zaburzenie nerwicowe,
uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 6
Czy zamawiający dopuszcza aby ubezpieczeniem byli objęci ubezpieczeniem tylko Pracownicy zatrudnieni na
umowę o pracę.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 32
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 14
Czy zamawiający dopuszcza nałożenie karencji zgodnie z OWU Wykonawcy dla Współmałżonków/ Partnerów i
Pełnoletnich Dzieci, którzy nie byli dotychczas ubezpieczeni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 33
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie warunków indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla
Ubezpieczonego, bez względu na wiek, po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z
Ubezpieczającym jako umowy rocznej odnawialnej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 34
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 16
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku ekspiracji umów ubezpieczenia i zmianą Wykonawcy, że Wykonawca
wypłaci świadczenia za okres pobytu w szpitalu w jego odpowiedzialności i będzie spełniony wymóg pobytu w
szpitalu wyniku wypadku 1 dzień, w wyniku choroby 2 dni.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 35
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 16
Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zawiązku z pobytem w szpitalu związane z:
1)samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
samobójstwa przez ubezpieczonego, współubezpieczonego, 2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,
czynnym udziałem ubezpieczonego, współubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 3)
skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej,
chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem, 4) rozpoznaną u ubezpieczonego, współubezpieczonego
chorobą psychiczną lub zaburzeniem psychicznym, zaburzeniem nerwicowym, uzależnieniem, 5) prowadzeniem
przez ubezpieczonego, współubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego: a) bez wymaganych
przez przepisy prawa uprawnień do kierowania danym pojazdem, lub b) bez wymaganych przez przepisy prawa
badań technicznych danego pojazdu, chyba, że okoliczności wskazane w lit. a)-b) nie miały wpływu na zajście
wypadku, 6) udziałem ubezpieczonego, współubezpieczonego w aktywnościach sportowych: nurkowaniem
wymagającym użycia specjalistycznego sprzętu, wspinaczką górską lub skałkową wymagającą użycia
specjalistycznego sprzętu, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem:
sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem,
motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami wszelkimi pojazdami silnikowymi, sportami
motorowodnymi, skoki na gumowej linie, 7) przewozem lotniczym ubezpieczonego, współubezpieczonego w
innym charakterze niż pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych, 8) zatruciem lub
działaniem ubezpieczonego, współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji
toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych alkoholem, narkotykami lub substancjami toksycznymi,
wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, 9) popełnieniem lub usiłowaniem
popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, współubezpieczonego, osoby uprawnione lub
inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową, 10) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym
lub sztucznym, za wyjątkiem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu,
11) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV, 12) pozostawaniem ubezpieczonego,
współubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym, na oddziale dziennym, w hospicjum, zakładzie opiekuńczo –
leczniczym, na oddziale medycyny paliatywnej, 13) pozostawaniem ubezpieczonego, współubezpieczonego w
sanatorium, w szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, na
oddziale medycyny paliatywnej, 14) pozostawaniem ubezpieczonego, współubezpieczonego w sanatorium, w
szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, na oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo
- leczniczym, na oddziale medycyny paliatywnej oraz pozostawaniem ww. osób na szpitalnym oddziale
ratunkowym (SOR) nieskutkującym dalszą hospitalizacją, 15) uszkodzeniami ciała spowodowanymi leczeniem

oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to przez kogo były wykonane, 16) pełnieniem
przez ubezpieczonego, współubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, 17) poddania się przez
ubezpieczonego, współubezpieczonego eksperymentowi medycznemu, 18) operacjami przeprowadzanymi w
celach diagnostycznych, 19) z operacją chirurgiczną, w której ubezpieczony, współubezpieczony był dawcą
organów lub narządów, 20) przeprowadzeniem operacji zmiany płci, zmniejszenia lub powiększenia piersi, 21)
przeprowadzeniem operacji związanej z leczeniem niepłodności, 22) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z
wyjątkiem: operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków i operacji w związku z chorobami nowotworowymi,
23) operacjami stomatologicznymi, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków, 24)
zawodowym uprawianiem sportu przez ubezpieczonego, 25) operacjami paliatywnymi w leczeniu nowotworów,
26) interwencjami stomatologicznymi, 27) zarażeniem się wirusem HIV, 28) wadami wrodzonymi i schorzeniami
będącymi ich skutkiem
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 36
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 19
Czy zamawiający uzna definicję Wykonawcy
zawał serca – powstałą w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu danej dodatkowej umowy
ubezpieczenia, dokonaną martwicę części mięśnia sercowego, wywołaną nagłym przerwaniem dopływu krwi do
określonego obszaru mięśnia sercowego. Rozpoznanie ww. musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku
stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością
przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącymi
wymienionymi klinicznymi wykładnikami niedokrwienia mięśnia sercowego: a) typowe objawy kliniczne zawału
mięśnia sercowego, b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia
sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne
załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych
ostrych zespołów wieńcowych
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 37
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 20
Czy zamawiający uzna definicję Wykonawcy
udar mózgu – powstałą w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu danej dodatkowej umowy
ubezpieczenia martwicę tkanki mózgowej wywołaną przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru
mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:
a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, b) obecność
obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min. 60 dni od
chwili rozpoznania udaru mózgu (warunek ten nie dotyczy dodatkowych umów ubezpieczenia: śmierci
ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu oraz śmierci małżonka lub partnera w wyniku zawału
serca lub udaru mózgu), c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii
komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje: a) epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA, RIND),
b) zawałów mózgu lub krwawień śródczaszkowych spowodowanych zewnętrznym urazem, c) wtórnych

krwotoków do istniejących ognisk poudarowych, d) jakichkolwiek innych zmian w mózgu możliwych do
rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom utrwalonych
objawów klinicznych, e) symptomów spowodowanych migreną, f) chorób naczyń wpływających na wzrok lub
nerw wzrokowy lub system równowagi, g) niedokrwienia spowodowanego niewydolnością kręgowo-podstawną
(objawów niewydolności kręgowo - podstawnej).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38
Załącznik nr 4 do SIWZ, Przedmiot ubezpieczenia, punkt 21:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby katalog operacji był podzielony n 5 grup gdzie w grupie 1 są skatalogowane
operacje o najlżejszym stopniu trudności. Podział procentowy operacji:
1-

10%

2-

25%

3-

50%

4-

75%

5-

100%

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 39
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 22
Czy Zamawiający dopuszcza definicję leczenia specjalistycznego Wykonawcy – jedna z metod leczenia
wymienionych i zdefiniowanych w katalogu metod leczenia specjalistycznego zastosowanych w okresie trwania
odpowiedzialności z tytułu danej dodatkowej umowy ubezpieczenia i zastosowanych po raz pierwszy w życiu u
ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 40
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 22
Czy Zamawiający zgodzi się, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy wyłącznie tych metod leczenia
specjalistycznego, które nie pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z poprzednio zastosowanymi
metodami leczenia specjalistycznego, powodującymi wypłatę świadczenia lub nie wystąpiły w rezultacie działania
tego samego patogennego czynnika?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 41
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 23

Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku zgonu ubezpieczonego w następstwie wypadku lub wypadku
komunikacyjnego, lub wypadku przy pracy, lub zawału serca, lub udaru mózgu oraz zgonu małżonka w
następstwie wypadku odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy osób ubezpieczonych w ramach umowy
grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonującej u Zamawiającego zawierającej w swym zakresie wskazane
ryzyka oraz zachowujących ciągłość ubezpieczenia przy przystąpieniu do umowy z Wykonawcą?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 42
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 24
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, który zakłada, że przyczyna (wypadek)
trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem musi zajść w okresie
odpowiedzialności Wykonawcy
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza interpretacje Wykonawcy.
Pytanie nr 43
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ , Przedmiot Ubezpieczenia punkt 25
Czy Zamawiający zgodzi się, że Wykonawca wyłączy swoja odpowiedzialność w przypadku poważnego
zachorowania, które zdiagnozowano lub z powodu którego rozpoczęte było postępowanie lecznicze w okresie 3
lat kalendarzowych przed przystąpieniem ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia?
Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 44
Załącznik nr 4 do SIWZ, Tabela świadczeń
Zamawiający prosi o potwierdzenie, który zapis SWIZ jest nadrzędny, tj. czy tabela świadczeń wskazująca w
przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego: nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym,
nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy, zawałem serca
lub udarem mózgu, podwyższenie kwoty dziennego świadczenia do 90 dni czy tez zapis Załącznika nr 4 2.16:
„Wymaga się aby podwyższona kwota dziennego świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu
spowodowanego: nieszczęśliwym wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym
wypadkiem przy pracy, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy, zawałem serca lub udarem
mózgu, należna była za minimum 14 pierwszych dni pobytu w szpitalu.”
Odpowiedź: Zamawiający określił wysokość świadczenia w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu
spowodowanego: nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy,
nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy, zawałem serca lub udarem mózgu, za pierwsze 14 dni
pobytu w szpitalu jako świadczenie podwyższone (zgodnie z tabelą świadczeń pkt 3.17 Załącznik nr 4 do SIWZ)od 15 dnia pobytu w szpitalu do 90 dnia, świadczenie dzienne powinno wynosić również zgodnie z wysokością
świadczeń podanych w tabeli świadczeń pkt 3.17 w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Pytanie nr 45
Załącznik nr 4 do SIWZ 4. 5.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie klauzuli, jeśli Wykonawca wydłuży swoją odpowiedzialność wyłącznie za
pobyty w szpitalu związane z choroba lub wypadkiem (nie będzie dotyczyło podwyższonej kwoty dla pobytów

związanych z nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy,
nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy, zawałem serca lub udarem mózgu)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 46
Załącznik nr 4 do SIWZ, Przedmiot ubezpieczenia:
Wykonawca prosi o wskazanie poziomu kosztów jakie maja zostać wliczone w składkę (% łącznej składki) i jaką
Wykonawca będzie zobowiązany wypłacać co miesiąc z tytułu obsługi umowy (z uwzględnieniem brokera i osoby
obsługującej).
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3.
Pytanie nr 47
Załącznik nr 4 do SIWZ, Przedmiot ubezpieczenia:
pkt. 12. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie w dokumencie polisowym nazewnictwa zdarzeń
obowiązujących w OWU i OWDU Wykonawcy, np:
˗

SIWZ – Wystąpienie ciężkiej choroby, Polisa – Poważne zachorowanie ubezpieczonego?

˗

SIWZ- Leczenie szpitalne- Polisa - Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 48
Załącznik nr 4 do SIWZ, ust. 4
Klauzule dodatkowe, Klauzule fakultatywne
“W przypadku stosowania w OWU Wykonawcy innych nazw niż wymienione w SIWZ stanów chorobowych, oferta
powinna zawierać aneks zmieniający nazwy na zgodne z SIWZ.”
Wykonawca prosi o dodatkowe wyjaśnienie dot. wymogu modyfikowania nazw na zgodne z SIWZ. Czy
Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na zastosowaniu w polisie potwierdzającej zawarcie umowy
ubezpieczenia nazw zdarzeń obowiązujących w OWU Wykonawcy bez konieczności modyfikowania ich w
załączniku do polisy?
Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na zastosowaniu w polisie potwierdzającej
zawarcie umowy ubezpieczenia nazw zdarzeń obowiązujących w OWU Wykonawcy bez konieczności
modyfikowania ich w załączniku do polisy.
Pytanie nr 49.
OPZ, punkt 2.2. – Zamawiający w OPZ w punkcie 2.1. określa wiek przystąpienia do ubezpieczenia: „Do
ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu
składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia”. W związku z informacją
zawartą w Zał. nr 5 do SIWZ (osoba urodzona w 1949- poza ubezpieczeniem) czy Zamawiający zgodzi się na
rozwiązanie, w którym dla pracowników i członków rodzin pracowników Zamawiającego koniec
odpowiedzialności Wykonawcy przypada w dniu rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym

ubezpieczony osiągnął 70 lat, a Wykonawca ma prawo zaproponować mu przejście na indywidualną kontynuację
(z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.15 OPZ)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Na podstawie art. 38 ust 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 ustawy Pzp zamawiający dokonuje zmiany
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu:
- dotychczasowy pkt 18 ppkt 1) SIWZ cyt. „1) Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika
zamawiającego DB PATRON Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 25 października
2019 r., do godz. 11.00”
otrzymuje brzmienie: „1) Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego DB
PATRON Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 29 października 2019 r., do godz.
11.00”
- dotychczasowy pkt 18 ppkt 5) zdanie pierwsze SIWZ cyt. „5) Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25
października 2019 r., o godz. 11.30, w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DB PATRON Sp. z o. o., przy ul.
Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz.”
otrzymuje brzmienie:
„5) Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2019 r., o godz. 11.30, w siedzibie
Pełnomocnika zamawiającego: DB PATRON Sp. z o. o., przy ul. Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz.”
Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie W załączniku nr 4 – opis
przedmiotu zamówienia:
- w wyniku postawionego pytania, zmianie uległy zapisy, punkt 2.21. Operacje chirurgiczne – W OPZ pkt 2.21
(Operacje chirurgiczne)
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