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Informacja dla Wykonawców nr 3 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników ŚUW”, znak: 

AG.I.272.1.46.2012. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi:  
 
Pytanie 1: 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jaka jest ostateczna definicja świadczenia związanego z zwrotem kosztów 
kupna leków lub środków medycznych należnych ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu? 
 
Odpowiedź:  
1) Zamawiający wyjaśnia, że  zapis w Załączniku nr 1A - Tab. nr 2, poz. 1 otrzymuje brzmienie:  
 
„Zwrot kosztów kupna leków lub środków medycznych należny ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu (oceniana 
będzie wysokość limitu kosztów), brak świadczenia: 0 pkt.. (¹)”  
 
komentarz pod tabelą: 
(¹) – minimalny okres pobytu w szpitalu, warunkujący wpłatę świadczenia jest taki sam jak okres pobytu określony 
odpowiednio w p-ktach 15 i 16 tabeli. 
 
2) Zamawiający wyjaśnia, że  zapis w Załączniku nr 1B - Tab. nr 1, poz. 26 (rodzaj zdarzenia) otrzymuje 

brzmienie:  
 
„Zwrot kosztów kupna leków lub środków medycznych należny ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu „ 
 
3) Zamawiający wyjaśnia, że  zapis w Załączniku nr 2 - Tab. nr 3, poz. 1 otrzymuje brzmienie:  
 
„Zwrot kosztów kupna leków lub środków medycznych należny ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu (oceniana 
będzie wysokość limitu kosztów), brak świadczenia: 0 pkt..” 
 
W związku w powyższym Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zmieniony  Załącznik nr 2  
do SIWZ – Formularz ofertowy. 
  
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną cześć oraz nie powodują przedłużenia terminu składania 
i otwarcia ofert.  

 
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia w BZP. 

 
 


