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Warszawa, 13 listopada 2018 r.
Wykonawcy
(znak postępowania: BDG.WZP.311.6.2018.9.JP)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup ubezpieczenia dla
uczestników wizyt studyjnych w ramach projektów PO WER (znak postępowania:
BDG.WZP.311.6.2018.9.JP).
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Pytanie 1:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia punktu:
e) dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania
Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia.
W przypadku braku zgody na wyłączenie wnosimy o wprowadzenie limitu dla tego kosztu.
Pytanie 2:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów assistance punktu:
e) organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (wraz z kosztami wyżywienia) w hotelu,
w przypadku, gdy transport Ubezpieczonego, o którym mowa w punkcie d, nie mógł nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu leczenia.
W przypadku braku zgody na wyłączenie wnosimy o wprowadzenie limitu dla tego kosztu.
Pytanie 3:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia kosztów assistance punktów:
g) organizuje i pokrywa koszty wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do kraju, jeżeli nie
mógł on nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu
w przypadku śmierci osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub jej nagłego zachorowania
wymagającego hospitalizacji, o ile zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania.
i) zapewnia Ubezpieczonemu pomoc w wyrobieniu dokumentów niezbędnych w czasie
podróży, polegającą na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, które należy podjąć,
w przypadku gdy zostały mu one skradzione, zaginęły lub uległy zniszczeniu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,
j) udziela Ubezpieczonemu niezbędnej pomocy finansowej w celu umożliwienia mu pokrycia,
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, płatności związanych z podróżą i pobytem
Ubezpieczonego, w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia posiadanych przez
niego środków płatniczych.

Pytanie 4:
Z rozszerzenia ochrony na ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu prosimy o usunięcie
zapisu: „niezależnie od stanów chorobowych, które wystąpiły przed okresem ubezpieczenia.”
Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie ograniczenia wiekowego do 65 roku życia dla
ryzyka zawału serca oraz udaru mózgu.
Pytanie 5:
Dla ryzyka następstw chorób przewlekłych wnosimy o wprowadzenie ograniczenia
wiekowego do 65 roku życia.
Pytanie 6:
Wnosimy o całkowite usunięcie rozdziału §5 Kary Umowne z Istotnych Postanowień Umowy
(IPU).
Pytanie 7:
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 21.11.2018 r.
Odpowiedź na pytanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy i nie dokonuje zmiany postanowień SIWZ.
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