
Strona 1 z 2 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, tel. (22) 581-88-03, fax. (22) 581-88-14 

www.ipn.gov.pl  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
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Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: 

  BAG-V4-280-27(11)/20 Warszawa, dnia  30.04.2020 r.                     

 

Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników IPN oraz 

członków ich rodzin” BAG-24/20 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, 

zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

na które udzielono niżej wskazanych odpowiedzi.  

Pytanie 1:  

Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu w siwz i w umowie w zakresie ust.6. Klauzule obligatoryjne, 

pkt. d) Klauzula wyłączeń, gdzie zawarto zamknięty katalog wyłączeń, zastrzeżenie, że katalog ten 

obowiązuje poza przypadkami, które są wyraźnie przewidziane przepisami prawa (np. wynikającymi  

z art. 815 par. 3 k.c.). 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ  

w przedmiotowym zakresie.  

Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią §10 ust. 5 załącznika nr 5 do SIWZ – wzór 

umowy w sprawach nieuregulowanych umową o zamówienie publiczne mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa Kodeks cywilny, ustawa o działalności 

ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wyłączeń w siwz ust. 8  Klauzule fakultatywne do zakresu 

pkt.d) Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe świadczenie ASSISTANCE w treści: 

Zakres świadczeń assistance nie obejmuje: 

1) zdarzeń, które wystąpiły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) świadczeń udzielonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania 

zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczą się w granicach limitów 

odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance 

nastąpił z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, 
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4) kosztów transportu leków nie niezaleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, lub 

Zamawiający doda zapis do siwz - uwzględnienie wyłączeń w zakresie Assistance na podstawie 

OWU Wykonawcy do których ma zastosowanie oferta. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ  

w przedmiotowym zakresie.  

Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, iż grupowe ubezpieczenie zdrowotne ma na celu zapewnienie 

usług medycznych, w tym dodatkowych świadczeń assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

w tym kosztów transportu leków zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie. 
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