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 „Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i 

pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury 
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Kat eg or i a  6  

Us łu gi  f i n an so we :  a )  u s łu g i  u b ezp i eczen i o we  

 
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Pzp.  

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 

31.03.2012 pod numerem 2012/S 64-104412 
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ROZDZIAŁ  I 

I. Opis przedmiotu zamówienia –wymagania ogólne 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 

 „Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i 

pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych”. 

 
 

CPV: 66.51.10.00-5,  66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7,  66.51.22.20-0 

Nazwa 

CPV: 

usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczenia 

medycznego   

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, 

współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych; 

 

jednostki podległe: 

1) Prokuratura Rejonowa w Brzezinach 

2) Prokuratura Rejonowa w Kutnie 

3) Prokuratura Rejonowa w Łęczycy 

4) Prokuratura Rejonowa w Łowiczu 

5) Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty w Łodzi  

6) Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna w Łodzi 

7) Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie w Łodzi 

8) Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście w Łodzi 

9) Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew w Łodzi 

10) Prokuratura Rejonowa w Pabianicach 

11) Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej 

12) Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach 

13) Prokuratura Rejonowa w Zgierzu 

 

 

2. Zakres zamówienia: 

 

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie pracowników, 

współmałżonków i pełnoletnich dzieci oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi i jednostek podległych, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania 

składki za ubezpieczenie. 

 

 

Przewidywana ilość osób do ubezpieczenia wynosi 451(wariant I- 60 osób, wariant II- 121 osób, 

wariant III - 270)  w tym:  

 

- 409 osób i jest to liczba obecnie ubezpieczonych pracowników. 

 

Przewidywana liczba współmałżonków/ partnerów i dorosłych dzieci do ubezpieczenia:   

– 34 osoby i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.  
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Przewidywana liczba prokuratorów w stanie spoczynku do ubezpieczenia:  

– 8 osób i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.  

 

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia 

do grupowego ubezpieczenia na życie.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I, dział II SIWZ pt. „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiący jej integralną część. 

 

3. Wymagania Zamawiającego : 

3.1. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z  

ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, 

poz. 66), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

3.2. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało pełny, całodobowy zakres 

ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3.3. Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w stosunku 

miesięcznym. 

3.4. Pierwsza i kolejna składka płatna jest z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.  

3.5. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, pod warunkiem, że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość 

środków. 

3.6. Zamawiający wymaga, aby stawka składki za jednego ubezpieczonego, przez okres 

realizacji zamówienia była niezmienna. 

3.7. Zamawiający wymaga braku karencji dla osób obecnie ubezpieczonych oraz nowo 

zgłoszonych jeżeli przystąpili oni do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji 

uczestnictwa przed upływem 3-ch miesięcy liczonych od daty: 

–  rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy 

ubezpieczenia, 

–  nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczanego 

z ubezpieczonym powstał po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej. 

 –  zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżonka/partnera pracownika), 

 –  urodzenia się lub przysposobienia dziecka  (w przypadku dziecka pracownika), 

 –  ukończenia 18-go roku życia (dotyczy dziecka pracownika), 

– powrotu z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego 

przez pracownika, współmałżonka/partnera, pełnoletnie dziecko. 

3.8. Zamawiający wymaga zagwarantowania ubezpieczonemu, który przestał być 

pracownikiem możliwości dożywotniej indywidualnej kontynuacji. 

3.9. W razie konieczności Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania lekarskiego, na 

terenie miast w których siedziby mają Prokuratury, miejsca pracy ubezpieczonego lub w 

miejscu zamieszkania ubezpieczonego. W innym przypadku Wykonawca zapewnia 

możliwość wypłaty stosownego świadczenia bez badania lekarskiego, na podstawie 

przekazanej dokumentacji lekarskiej. 

3.10. Zamawiający wymaga zapewnienia punktu obsługi likwidacji szkód na terenie: miast w 

których siedziby ma Zamawiający, miejsc pracy ubezpieczonych albo miejsc 

zamieszkania ubezpieczonych. W innym przypadku Wykonawca zapewnia możliwość 

złożenia wszelkiej dokumentacji w formie elektronicznej, faxem lub pocztą. 

3.11. Zamawiający wymaga zapewnienia likwidacji szkody zgłoszonej poprzez przesłanie 

formularza likwidacji szkód w formie elektronicznej, faxem lub  pocztą pod adres 

wskazany przez Wykonawcę lub osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji przez 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie. 

3.12. Zamawiający wymaga zapewnienia likwidacji szkód i wypłaty świadczeń niezwłocznie 

po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, nie później jednak niż w terminie określonym 

ustawowo; 

3.13. Zamawiający wymaga wypłaty świadczeń należnych ubezpieczonemu w formie gotówki 
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lub przelewu na wskazane przez ubezpieczonego konto bankowe; 

3.14. Zamawiający zobowiązuje się do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie poprzez 

wskazanie osoby/ osób, która będzie prowadzić powyższą obsługę. Wykonawca 

zobowiązuje się zawrzeć umowę na obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na 

odrębnych, ustalonych ze wskazaną osobą/ osobami, warunkach przy czym  

wynagrodzenie nie może być niższe niż 8,5%. W/w osoba/y będą wskazywane 

bezpośrednio przez Zamawiającego. 

3.15. Zamawiający podczas czynności przygotowywania i przeprowadzania postępowania o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz podczas zawierania i obsługi ubezpieczeń 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi korzystać będzie z usług firmy  brokerskiej: OBG 

FIDUTIA Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa,  która jest 

pełnomocnikiem Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń i będzie brać udział w pracach  

Komisji przetargowej  w  niniejszym postępowaniu.  

3.16. Firma brokerska wynagradzana będzie prowizyjnie przez Wykonawcę według stawek 

ustalonych lub wynegocjowanych przez Brokera z Wykonawcą przez cały okres trwania 

umowy. 

3.17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

3.18. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 2 4  m i e s i ę c y .  

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń: 

 

 „Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i 

pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych”. 

 
 

A. Warunki szczególne: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, 

współmałżonków, pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi zgodnie z zakresem ubezpieczenia podanym w SIWZ  w okresie 

24 miesięcy w trzech wariantach. Podział osób zatrudnionych i obecnie ubezpieczonych ze 

względu na wiek i płeć zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

2. Zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie składka miesięczna od osoby w trzech wariantach 

będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy tj. przez 24 miesiące. 

 

3. Wysokość opłaconej składki będzie w każdym miesiącu iloczynem zaoferowanej składki za 

ubezpieczenie jednej osoby oraz liczby osób. 

 

4. Pierwsza i kolejna składka płatna jest z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.  

 

5. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub części w terminie przewidzianym w pkt 

4 nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa  



 

 6 

Zamawiającego do opłacenia zaległości, wskazując co najmniej 14- dniowy dodatkowy termin 

opłacenia zaległości.  

 

6. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy Pracownicy przystąpią do ubezpieczenia. Umowa może 

zostać rozwiązana jeżeli liczba osób przystępujących do ubezpieczenia łącznie w trzech 

wariantach nie przekroczy 70% osób obecnie ubezpieczonych czyli 315 osób.  

 

7. Zmiana liczby ubezpieczonych nie będzie miała wpływu na składkę miesięczną za jednego 

ubezpieczonego, na warunki i zakres ubezpieczenia wynikające z umowy ubezpieczenia.  

 

8. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia posiadają osoby (pracownicy, ich współmałżonkowie/ 

partnerzy, ich dorosłe dzieci oraz prokuratorzy w stanie spoczynku a także ich 

współmałżonkowie/ partnerzy oraz ich dorosłe dzieci), które w dniu złożenia deklaracji 

przystąpienia ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 75 roku życia.   

Wyjątek stanowią prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy bez względu na wiek mogą przystąpić 

do ubezpieczenia pod warunkiem, że byli dotychczas ubezpieczeni w grupowym ubezpieczeniu, a 

składka za ubezpieczenie była potrącana przez Prokuraturę. 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń w OWU Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z 

tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 60, 65 

lat)– np. śmierć w następstwie krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, trwałego uszczerbku 

na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, pobytu w szpitalu 

w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej, itd. 

 

10. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników będących osobami fizycznymi pozostającymi w stosunku prawnym z 

Zamawiającym, w szczególności w stosunku pracy bądź członkostwa lub w innym stosunku 

prawnym na podstawie innych umów cywilno prawnych, które przystąpią do grupowego 

ubezpieczenia na życie na podstawie deklaracji przystąpienia, a także ich współmałżonków 

/partnerów i pełnoletnich dzieci oraz prokuratorów w stanie spoczynku.  

 

 

11. Płatnikiem jest osoba, która pozostaje z Zamawiającym w stosunku prawnym zgodnie z zapisami 

pkt 10 opisu przedmiotu zamówienia i jest objęta ochroną z tytułu grupowego ubezpieczenia 

pracowniczego na życie w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą. Składka 

za ubezpieczenie współmałżonków i pełnoletnie dzieci pracownika będzie potrącana 

z wynagrodzenia pracownika Zamawiającego. 

 

12. Ubezpieczony ma prawo wyboru wariantu ubezpieczenia, niezależnie od wariantu wybranego 

przez ubezpieczonego pracownika (np. pracownik ubezpieczony w wariancie I, zgłasza do 

ubezpieczenia małżonka/partnera w wariancie II). 

 

13. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia, poprzez złożenie 

Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Koniec ochrony ubezpieczeniowej następuje z 

upływem ostatniego dnia miesiąca, za jaki przekazano składkę.  

 

14. Wykonawca nie będzie stosował w stosunku do ubezpieczonych żadnych badań medycznych ani 

ankiet medycznych (dotyczy to również Pracowników/współubezpieczonych, prokuratorów w 

stanie spoczynku przystępujących do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia). 

 

15. Wykonawca uzna, że SIWZ jest wystarczającym wnioskiem do zawarcia umowy ubezpieczenia a 

podane w nim dane są dostateczne do prawidłowego wyliczenia składki za ubezpieczenie.  

 

16. Wykonawca nie może uzależnić zawarcia umowy od dodatkowych informacji nie zawartych w 

SIWZ. Wszelkie dodatkowe postanowienia OWU w tym zakresie nie mają zastosowania. 
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17. Złożenie deklaracji przez ubezpieczonego do Zamawiającego jest jednoznaczne z objęciem go 

ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie (zgodnie z ofertą i wymogami SIWZ) przez 

Wykonawcę. Zamawiający przekazuje Wykonawcy, listę osób przystępujących do ubezpieczenia 

wraz z deklaracjami tych osób, listę osób występujących z ubezpieczenia, w terminie na 3 dni 

przed rozpoczęciem miesiąca  którego dotyczą. 

 

18. Wykonawca zapewni, że nie będzie stosował żadnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej z 

tytułu karencji dla osób składających deklarację przystąpienia do umowy grupowego 

ubezpieczenia objętego niniejszym zamówieniem publicznym  przez okres 3 miesięcy od 

momentu zawarcia umowy. Zapis dotyczy również nowo zgłoszonych Pracowników 

Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od daty: 

-  rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy 

ubezpieczenia, 

- nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z 

ubezpieczonym powstał po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, 

  zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżonka/partnera pracownika), 

 – urodzenia się lub przysposobienia dziecka  (w przypadku dziecka pracownika), 

  ukończenia 18-go roku życia (dotyczy dziecka pracownika),  

– powrotu z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego 

(w przypadku pracownika, współmałżonka/partnera, pełnoletniego dziecka). 

Brak karencji dotyczy zarówno świadczeń ubezpieczeniowych, którymi Ubezpieczeni Pracownicy 

Zamawiającego byli objęci w obecnym ubezpieczeniu grupowym jak i świadczeń nowych, które 

dotychczas nie funkcjonowały. W przypadku przekroczenia okresu 3 miesięcy, karencje obowiązują 

zgodnie z OWU Wykonawcy. 

 

19. Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby 

ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na 

zdrowiu osoby ubezpieczonej.  

 

20. Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych 

w przypadku, gdy operacja była wykonana metodą endoskopową. 

 

21. Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia będą wypłacone, bez 

stosowania żadnych ograniczeń, już od 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia 

osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 

 

22. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia pracowników, którzy w dacie zawarcia umowy 

przebywali na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym o ile osoby te 

były objęte ubezpieczeniem w ramach poprzedniego ubezpieczenia funkcjonującego u 

Zamawiającego.  Jeżeli osoby te nie były objęte ubezpieczeniem w ramach poprzednio 

funkcjonującego ubezpieczenia maja prawo przystąpić do umowy zawartej z zamawiającym bez 

karencji pod warunkiem, że przystąpią do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od momentu 

powrotu do pracy u Zamawiającego. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia również 

Prokuratorów w stanie spoczynku,  którzy byli objęci ubezpieczeniem u poprzedniego 

ubezpieczyciela i złożyli deklarację przystąpienia do ubezpieczenia oraz opłacili składkę, a którym 

zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 16 października 1997r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych 

sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin, uposażenie wypłaca 

Zamawiający.  

 

23. Wykonawca gwarantuje Ubezpieczonym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia 

po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym.  

Minimalny zakres pakietu Indywidualnej Kontynuacji musi obejmować ryzyka: 

a. zgon ubezpieczonego, 

b. zgon ubezpieczonego w NW, 

c. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, 
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d. zgon małżonka, 

e. zgon rodziców/ teściów ubezpieczonego, 

f. urodzenie się dziecka ubezpieczonemu, 

g. osierocenie dziecka.  

Umowa kontynuowana musi być umową dożywotnią. Warunki ubezpieczenia indywidualnie 

kontynuowanego, w tym zakres ubezpieczenia i wysokość składki od 1000 zł sumy 

ubezpieczenia, zostaną określone w momencie złożenia wniosku o zawarcie umowy 

ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i będą obowiązywały bez zmian dożywotnio. 

 

24. Wykonawca zapewni, że nie będzie stosował żadnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej z 

tytułu karencji dla osób składających deklarację przystąpienia oraz opłacą składkę do umowy 

indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia z ubezpieczenia 

grupowego. Prawo do kontynuacji ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczonemu posiadającemu 

minimum sześciomiesięczny staż w ubezpieczeniu. 

 

25. System likwidacji świadczeń powinien przewidywać możliwość: 

a. zgłaszania świadczeń telefonicznie, 

b. zgłaszania świadczeń przez Internet, 

c. zgłaszania świadczeń pocztą, 

d. zgłaszania świadczeń w jednostkach Wykonawcy rozlokowanych na terenie Polski. 

Likwidacja szkód nastąpi w okrasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 

Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością Wykonawcy. W przypadku, gdy 

wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 

Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się 

niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia w którym przy 

zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe 

 

26. Wypłata świadczenia nastąpi w kasie wskazanej przez Wykonawcę lub przelewem na konto 

bankowe Ubezpieczonego a jeżeli Ubezpieczony nie posiada konta bankowego, przekazem 

pocztowym na adres podany przez ubezpieczonego. 

 

27. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i umowy ubezpieczenia, pierwszeństwo 

mają zapisy SIWZ i umowy ubezpieczenia to jest, że jeżeli: 

a. zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są węższe od zapisów SIWZ, pierwszeństwo mają 

zapisy SIWZ; 

b. zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej  są szersze od zakresu opisanego w SIWZ, 

wówczas automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ zawierają charakterystykę ubezpieczenia, którą 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Zamawiający wyjaśnia, że szerszy zakres nie znajduje 

odzwierciedlenia w punktacji.  

 

28. Znaczenie definicji i innych pojęć wskazanych w SIWZ powinno być adekwatne lub 

korzystniejsze do pojęć identycznych lub bliskoznacznych stosowanych przez Wykonawcę w jego 

Ogólnych Warunkach dotyczących ryzyk opisanych w SIWZ. 

 

29. W zakresie nieuregulowanym zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały zapisy zawarte w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podstawowego lub dodatkowego z tym, że nie będą one 

ograniczać lub wyłączać zapisów w SIWZ. 

 

30. Wybrany wykonawca na własny koszt zorganizuje realizację wszelkich procedur niezbędnych do 

zawarcia i obsługi ubezpieczenia.  

 

31. Elektroniczny system obsługi ubezpieczenia: 

Wykonawca zapewni dostępne za pośrednictwem Internetu środowisko informatyczne do obsługi 

ubezpieczenia umożliwiające: 
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a. generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie, 

b. generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze 

wydrukowanie, 

c. ewidencjonowanie osób przystępujących do ubezpieczenia, 

d. ewidencjonowanie osób występujących z ubezpieczenia, 

e. ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych ubezpieczeniem, 

f. generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w ubezpieczeniu, 

g. możliwość zgłoszenia ubezpieczonego zdarzenia za pośrednictwem systemu, 

h. rozliczanie miesięcznych składek.   

 

32. Definicje: Wykonawca akceptuje co najmniej treść i zakres poniższych definicji. Dopuszcza się 

definicje o bardziej rozszerzonym zakresie. Definicje o węższym zakresie będą powodem 

odrzucenia oferty. 

 

 Ubezpieczający / Zamawiający: osoba prawna zawierająca z Ubezpieczycielem/Wykonawcą 

umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych. 

 

 Wykonawca:  Ubezpieczyciel, który udziela ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie i na 

warunkach przedstawionych w zamówieniu, którego oferta będzie najkorzystniejsza i zawrze 

umowę z Zamawiającym. 

 

 Ubezpieczony: osoba, której życie i zdrowie są przedmiotem umowy ubezpieczenia. Poprzez 

ubezpieczonego rozumie się:  

a. pracownika Zamawiającego, 

b. współmałżonka/ partnera osoby wymienionej w pkt. a; 

c. pełnoletnie dziecko osoby wymienionej w pkt. a; 

d. prokuratora w stanie spoczynku, jego współmałżonka/partnera oraz jego pełnoletnie 

dziecko. 

 

 Pracownik Zamawiającego: osoba fizyczna pozostająca w stosunku prawnym z 

Zamawiającym, w szczególności w stosunku pracy bądź członkostwa, lub innym stosunkiem 

prawnym na podstawie innych umów cywilno prawnych, która przystąpi do grupowego 

ubezpieczenia na życie na podstawie deklaracji przystąpienia i za zgodą Zamawiającego. 

 

 Współmałżonek: jako współmałżonka Pracownika Zamawiającego  rozumie się osobę 

pozostającą z płatnikiem w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona 

separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 Partner: osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku pozamałżeńskim, prowadząca z nim 

wspólne gospodarstwo domowe, nie pozostająca z ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa, która nie pozostaje z inną osobą w związku formalnym. Wskazanie 

partnera następuje przez pisemne oświadczenie ubezpieczonego.  

 

 

 Pełnoletnie dziecko: uznanie za osobę pełnoletnią następuje z uwzględnieniem przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 Prokurator w stanie spoczynku: osoba, której zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie 

spoczynku oraz członkom ich rodzin, uposażenie wypłaca Zamawiający.  

 Dziecko- zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, rozumiane 

jako własne i przysposobione oraz pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka). 

Za dziecko uważa się osobę, która nie ukończyła 25 roku życia pod warunkiem, że kontynuuje 

naukę. 
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 Macocha- aktualna żona ojca ubezpieczonego lub małżonka, nie będąca biologiczną matką 

ubezpieczonego lub małżonka oraz wdowa po ojcu ubezpieczonego lub małżonka o ile nie 

wstąpiła ponownie w związek małżeński. 

 

 Ojczym- aktualny mąż matki ubezpieczonego lub małżonka, nie będący biologicznym ojcem 

ubezpieczonego lub małżonka oraz wdowiec po matce ubezpieczonego lub małżonka nie 

będący biologicznym ojcem ubezpieczonego lub małżonka o ile nie wstąpił ponownie w 

związek małżeński. 

 

 Składka: określona w umowie kwota wynagrodzenia, przeznaczona na pokrycie kosztów 

ochrony ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego, należna w danym okresie 

rozliczeniowym. 

 

 Suma składek: suma składek  należnych za wszystkich Ubezpieczonych. 

 

 Płatnik składki: płatnikiem składki jest Ubezpieczony, a do przekazania sumy składek 

Wykonawcy upoważniony jest przez Ubezpieczonego Zamawiający. Jako płatnika uznaje się 

osobę, która pozostaje z Zamawiającym w stosunku prawnym i jest objęta ochroną z tytułu 

grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie w ramach umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą. Ubezpieczony może być płatnikiem składki za siebie oraz 

swojego współmałżonka/ partnera i pełnoletnie dzieci, które przystąpią do ubezpieczenia. 

 

 Karencje- brak jakichkolwiek karencji dla osób przestępujących do ubezpieczenia w okresie 3 

miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym oraz 3 miesięcy od daty zatrudnienia u 

Zamawiającego zgodnie z definicją Pracownika zawartą w SIWZ.   

 

 Deklaracja przystąpienia: dokument potwierdzający chęć ubezpieczonego do zawarcia 

ubezpieczenia oraz zawierający zgodę na potrącenie składki z wynagrodzenia.   

 

 Umowa ubezpieczenia: umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym/ Zamawiającym a 

Ubezpieczycielem/ Wykonawcą na rzecz ubezpieczonych. 

 

 Suma ubezpieczenia: kwota ustalona w umowie ubezpieczenia, na podstawie której ustalana 

jest wysokość świadczenia ubezpieczeniowego. 

 

 Świadczenie ubezpieczeniowe: kwota pieniężna, którą ubezpieczyciel wypłaca w razie zajścia 

zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia. 

 

 Zgon ubezpieczonego- śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.  

 

 Nieszczęśliwy wypadek- nagłe, niezależne od woli poszkodowanego zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną, mające miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, w 

wyniku którego nastąpiło zdarzenie objęte umową ubezpieczenia.  

 

 Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny- nieszczęśliwy wypadek, w którym ubezpieczony 

uczestniczył jako kierowca lub pasażer środka lokomocji, a który uległ wypadkowi w związku 

z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym a także w związku z ruchem pojazdu 

szynowego. Za uczestników wypadku komunikacyjnego uznaje się również ubezpieczonego 

występującego w charakterze rowerzysty i pieszego.  

 

 Nieszczęśliwy wypadek w pracy-  nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w 

związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń 

przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy lub 

stosunku cywilno- prawnego, w ramach którego ubezpieczający opłaca składki na 

ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i 

ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. z późniejszymi zmianami.  
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 Zawał serca *- który powoduje: 

a.    wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że 
przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz 
obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia 
sercowego: 
- objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej), 
- zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego 
niedokrwienia, 
- nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych 

b.   zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie 
górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu 
przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI)  

c.  zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic 
wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, 
przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z 
następujących objawów: 
- nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa, 
- udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej 
niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,  
- udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego. 

 

 Krwotok śródmózgowy*- wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej.  

 

* Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego ograniczenia w wypłacie świadczeń za zgon w 

następstwie krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, jeśli zgon wystąpił nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową a śmierć osoby ubezpieczonej 

nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia krwotoku śródmózgowego lub zawału serca. 

 

 

 Udar mózgu- 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, 

za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych 

czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki 

neurologiczne.  

 

 Trwały uszczerbek-  trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub 

układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego 

funkcji.  

 

 Urodzenie dziecka- urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy. Kwota świadczenia określona w SIWZ należna jest za każde dziecko urodzone 

w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Za urodzenie dziecka uważa się również 

przysposobienie dziecka.  

 

 Urodzenie martwego noworodka- urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów 

dotyczących porodów i urodzeń w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

 Osierocenie dziecka- osierocenie dziecka, własnego lub przysposobionego, na skutek śmierci 

ubezpieczonego podczas trwania umowy. Wypłata pełnej kwoty świadczenia przysługuje 

każdemu dziecku ubezpieczonego.  

 

 Szpital- zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udzielenia świadczeń zdrowotnych 

tym chorym, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarsko- pielęgniarskiej.  

 

 Pobyt w szpitalu- świadczenie za pobyt w szpitalu winno być wypłacone od pierwszego dnia 
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pobytu w szpitalu z tym, że świadczenie będzie wypłacone za co najmniej 3 dni hospitalizacji 

w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie szpitalne będzie wypłacone 

przez okres 90 dni w okresie każdego roku liczonego od daty wejścia w życie polisy. Za dni 

pobytu w szpitalu uznaje się również dzień przyjęcia i wypisu ze szpitala. Ubezpieczyciel 

ponosi odpowiedzialność za pobyt ubezpieczonego w szpitalu co najmniej w krajach 

należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, 

Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu. 

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z powodu pobytu w szpitalu, który nastąpił w czasie 

jego odpowiedzialności, to znaczy: świadczenie wypłacane jest nawet w przypadkach gdy 

pobyt w szpitalu spowodowany jest zdarzeniem lub chorobą zdiagnozowaną u 

Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zawartą umową 

oraz w przypadku gdy pobyt spowodowany jest ponownym wystąpieniem tej samej choroby. 

 

Nie dopuszcza się wyłączenia pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt osoby ubezpieczonej w szpitalu 

miał miejsce w następstwie lub w związku z leczeniem dyskopatii lub zmian 

zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego 

zapalenia stawów, chorób stawu kolanowego. 

 

 Ryczałt na leki – możliwość bezgotówkowego odbioru produktów dostępnych we wskazanych 

przez Wykonawcę aptekach, przysługująca ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu przez 

minimum 3 dni.  W każdym okresie kolejnych 12 m-cy trwającym między rocznicami polisy 

Wykonawca przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w 

aptece maksymalnie za trzy rozpoczęte w tym okresie pobyty w szpitalu objęte 

odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. Zgłoszenie 

roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego jest jednocześnie 

zgłoszeniem roszczenia z tytułu ryczałtu na leki. 

 

 Rekonwalescencja- trwający nieprzerwalnie, maksymalnie 30 dni- bezpośrednio po pobycie w 

szpitalu- pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital.  

 

 Leczenie specjalistyczne – oznacza przeprowadzenie u Ubezpieczonego, w okresie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela specjalistycznego leczenia. Zakres ubezpieczenia 

obejmuje przeprowadzenie co najmniej poniżej określonych zdarzeń objętych ochroną: 

a. chemioterapia- metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą 

przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji 

ATC podanego drogą pozajelitową, 

b. radioterapia- leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego, 

c. terapia interferonowa- podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia 

przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C,  

d. wszczepienie kardiowertera / defibrylatora- wszczepienie urządzenia elektronicznego z 

funkcją detekcyjną i defibrylacyjną chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu 

pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia, 

e. wszczepienie rozrusznika serca- (stymulatora serca, kardiostymulatora) szczepienie do 

ciała chorego urządzenia elektronicznego służącego do pobudzania rytmu serca,  

f. ablacja- zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia 

zaburzeń rytmu serca, 

 

Ubezpieczyciel wypłaca 100% sumy ubezpieczenia w dniu: 

- podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej, 

- podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, 

- wszczepienia defibrylatora, rozrusznika serca lub wykonania ablacji. 

 

Ubezpieczyciel wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub chemioterapii. 

Każde ze świadczeń wypłacane jest tylko raz  a następnie odpowiedzialność ubezpieczyciela 

z tytułu tego świadczenia wygasa.  
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 Operacja chirurgiczna- zabieg chirurgiczny, wykonany w placówce medycznej na terenie 

RP, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym 

przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia 

lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu wymienionych w wykazie operacji 

chirurgicznych proponowanych przez ubezpieczyciela. Wykaz operacji chirurgicznych 

proponowanych przez Ubezpieczyciela powinien zawierać co najmniej 500 operacji i 

zabiegów. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z klasyfikacją operacji chirurgicznych według 

3 grup w tym: 

a. co najmniej 50 % sumy ubezpieczenia- w przypadku operacji chirurgicznej I klasy 

b. co najmniej 30 % sumy ubezpieczenia- w przypadku operacji chirurgicznej II klasy 

c. co najmniej 10 % sumy ubezpieczenia- w przypadku operacji chirurgicznej III klasy 

zgodnie z klasyfikacją operacji chirurgicznych podaną  w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia ubezpieczyciela dotyczących tego świadczenia.  

 

W ciągu kolejnych 60 dni, liczonych od pierwszego zdarzenia czyli pierwszej operacji 

chirurgicznej, należne jest co najmniej jedno świadczenie. Jeżeli w tym okresie konieczne 

jest przeprowadzenie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych ubezpieczyciel może 

wypłacić najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operację chirurgiczną spośród 

wykonanych.  

 

Wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia liczonych jako suma 

procentów sumy ubezpieczenia należnych za każdą operację chirurgiczną będących 

następstwem jednej i tej samej choroby albo jednego i tego samego nieszczęśliwego 

wypadku może powodować zakończenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie 

świadczenia operacji chirurgicznych w stosunku do ubezpieczonego. 

 

Wypłata świadczenia w wysokości 200% sumy ubezpieczenia liczonych jako suma 

procentów sumy ubezpieczenia należnych za każdą operację chirurgiczną objęta 

odpowiedzialnością ubezpieczyciela może powodować zakończenie odpowiedzialności 

ubezpieczyciela w zakresie świadczenia operacji chirurgicznych w stosunku do 

ubezpieczonego. 

 

 Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji  - trwała i całkowita niezdolność do 

wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej 

egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 

oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do 

odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy. 

 

 Assistans medyczny – Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia o assistance, zakres 

świadczeń zgodny z Ogólnymi Warunkami  Ubezpieczeń Wykonawcy. Assistance to usługi 

świadczone w przypadku choroby lub wypadku któremu uległ ubezpieczony.  

Minimalny zakres świadczeń objętych ochroną ubezpieczeniową winien obejmować w 

zakresie organizacji i pokrycia kosztów(do kwoty lub limitu określonego w OWU 

Wykonawcy) lub tylko organizacji: 

 wizyta lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku, 

 wizyta lekarza specjalisty po nieszczęśliwym wypadku, 

 wizyta pielęgniarki w przypadku nieszczęśliwego wypadku, 

 dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza, 

 wizyta fizykoterapeuty w miejscu pobytu, 

 wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport, 

 dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 

 transport sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu, 

 transport medyczny z miejsca pobytu do odpowiedniej placówki medycznej, 

 transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu, 
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 transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej, 

 opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, 

 pomoc domowa po hospitalizacji, 

 infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne, informacja telefoniczna, 

 pomoc psychologa na skutek trudnej sytuacji losowej. 

 

 Ciężkie choroby- zdarzenie dotyczące zdrowia ubezpieczonego, zaistniałe w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy. Minimalny katalog świadczeń uprawniający do świadczenia 

opisany został poniżej. Wypłata następuje jeden raz za pierwszy przypadek zachorowania na 

daną ciężką chorobę w 100% sumy ubezpieczenia za to świadczenie. Z odpowiedzialności 

Wykonawcy wyłączone są ciężkie choroby zdiagnozowane przed przystąpieniem do 

ubezpieczenia.  

  

Na katalog ciężkich chorób u b e zp i e c zo n e go  składają się poniższe choroby:  
1) Anemia aplastyczna - tylko taka anemia aplastyczną, która oznacza przewlekłą i 
nieodwracalną niewydolność szpiku, powodującą łączne wystąpienie spadku liczby krwinek 
czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, oraz powodującą konieczność regularnego 
przyjmowania leków immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego; rozpoznanie 
musi być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego; 
 
2) Bąblowiec mózgu - tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie 
zmianę w mózgu, składająca się z pojedynczych lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz 
bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym; 
 
3) Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass - tylko takie chirurgiczne 
leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, które oznacza przeprowadzenie u osoby z 
objawami niewydolności naczyń wieńcowych operacji w celu korekty zwężenia lub 
zamknięcia co najmniej jednej tętnicy wieńcowej poprzez wytworzenie przepływów 
omijających (by-pass) z użyciem przeszczepów naczyniowych; 
 
4) Choroba Creutzfelda-Jakoba - tylko taka choroba Creutzfelda-Jakoba, która oznacza 
klinicznie rozpoznaną za życia ubezpieczonego, przez specjalistę neurologa, chorobę 
powodującą niemożność wykonywania przez osobę ubezpieczoną minimum trzech z pięciu 
podanych poniżej czynności życia codziennego: 
a. poruszania się w domu – poruszania się pomiędzy pomieszczeniami w domu – bez 
konieczności pomocy osoby drugiej, 
b. kontrolowania czynności fizjologicznych – samokontroli w zakresie oddawania kału 
i moczu oraz utrzymywanie higieny osobistej, 
c. ubierania się – samodzielnego ubierania i rozbierania się – bez konieczności pomocy osoby 
drugiej, 
d. mycia i toalety – samodzielnego wykonywania czynności związanych z myciem i higieną 
osobistą bez konieczności pomocy osoby drugiej, 
e. jedzenia – wszystkich czynności związanych z samodzielnym jedzeniem gotowych 
posiłków; 
 
5) Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie - tylko taki masywny zator tętnicy 
płucnej leczony operacyjnie, który oznacza usunięcie świeżej skrzepliny z pnia tętnicy płucnej 
poprzez jego nacięcie (tzw. embolektomia chirurgiczna) w trakcie zabiegu operacyjnego 
wykonanego w trybie pilnym z powodu ostrego zatoru tętnicy płucnej; 
 
6) Niewydolność nerek - tylko taka niewydolność nerek, która oznacza końcowe stadium 
niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obydwu nerek, w 
następstwie czego doszło do konieczności regularnego, stałego stosowania dializ lub 
przeprowadzenia operacji przeszczepienia nerki; 
 
7) Nowotwór złośliwy - tylko taki nowotwór złośliwy, który oznacza chorobę objawiającą się 
obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się 
zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem 
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nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu 
limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. 
Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. 
Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone: 
a. wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym, 
b. wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan 
przednowotworowy lub przedinwazyjny, 
c. nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ, 
d. choroba Hodgkina w pierwszym stadium, 
e. nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV; 
 
8) Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu - tylko takie odkleszczowe wirusowe zapalenie 
mózgu, które oznacza chorobę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z różnorodnymi 
objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji, potwierdzoną 
badaniem płynu mózgowo – rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie 
potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu 
choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego; 
 
9) Ropień mózgu - tylko taki ropień mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w 
mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu; 
 
10) Sepsa tylko taka sepsa, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną, powstającą w 
przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłaną niewydolnością 
wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi 
do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy 
ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, 
wątrobę; 
 
11) Tężec - tylko taki tężec, który oznacza zastosowanie leczenia w warunkach 
szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, która 
przebiegała klinicznie w postaci uogólnionej i którą wywołała neurotoksyna produkowana 
przez laseczki tężca (Clostridium tetani); 
   
12) Udar - 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, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą 
mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na 
utrwalone ubytki neurologiczne; 
 
13) Wścieklizna tylko taka wścieklizna, która oznacza zastosowanie leczenia w 
warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej w dokumentacji medycznej ostrej choroby 
zakaźnej, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez wirusa wścieklizny 
(Rabies virus); 
 
14) Zakażenie wirusem HIV - tylko takie zakażenie wirusem HIV, będące następstwem 
bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące 
następstwem zakażenia wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych, 
potwierdzone: 
a. prawomocnym orzeczeniem sądu albo 
b. inną wiarygodną dokumentacją – zgodnie z życzeniem Wykonawcy; 
 
15) Zakażenie wirusem HIV - tylko takie zakażenie wirusem HIV, będące powikłaniem 
transfuzji krwi wykonanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u osoby nie chorującej na 
hemofilię, potwierdzone: 
a. prawomocnym orzeczeniem sądu albo 
b. inną wiarygodną dokumentacją – zgodnie z życzeniem Wykonawcy; 
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16) Zawał serca - tylko taki zawał serca, który powoduje: 
a. wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że 
przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz 
obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia 
sercowego: 
 objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej), 
 zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego 
niedokrwienia, 
 nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych lub 
b. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie 
górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu 
przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), lub 
c. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic 
wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy 
prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących 
objawów: 
 nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa, 
 udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej 
niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,  
 udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego. 
 
17) Zgorzel gazowa - tylko taka zgorzel gazowa, która oznacza zastosowanie leczenia w 
warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznanego w dokumentacji medycznej ciężkiego 
zakażenia przyrannego, przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, 
wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, 
spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) 
lub Clostridium septicum. 
 
18) Oparzenia - tylko takie oparzenia, które wymagają hospitalizacji i obejmują: 
a. ponad 60 % powierzchni ciała – dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub  
b. ponad 15 % powierzchni ciała – dla oparzeń III stopnia. 
  
19) Transplantacja organów  - tylko taka transplantacja organów, która oznacza przebycie 
jako biorca operacji przeszczepienia serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, lub 
allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego; 
 
20) Utrata wzroku - tylko taka utrata wzroku, która oznacza obuoczną, nie poddającą się 

korekcji utratę ostrości wzroku poniżej 5/50 lub obuoczne ograniczenie pola widzenia poniżej 

20. W celu potwierdzenia utraty wzroku konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego 

badania okulistycznego oraz statycznego badania pola widzenia; 
 
21) Oponiak - tylko taki oponiak, który oznacza potwierdzone histopatologicznie 
rozpoznanie oponiaka mózgu. Wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy są jakiekolwiek 
inne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, tj. torbiele, ziarniniaki, malformacje 
naczyniowe, guzy przysadki i rdzenia kręgowego; 
 
22) Chorobę Parkinsona - tylko taka choroba Parkinsona, która oznacza przewlekłe 
schorzenie układu pozapiramidowego, spowodowane pierwotnym zwyrodnieniem komórek 
nerwowych istoty czarnej, prowadzącym do zmniejszenia liczby neuronów produkujących 
dopaminę, którego następstwem jest wystąpienie co najmniej dwóch z trzech klasycznych 
objawów osiowych choroby, tj. drżenia spoczynkowego, spowolnienia ruchowego, 
plastycznego wzmożenia napięcia mięśniowego (sztywności mięśniowej), zmniejszających się 
po zastosowaniu leków stymulujących układ dopaminergiczny, zwłaszcza lewodopy. 
Konieczne jest wykluczenie parkinsonizmu objawowego; 
 

23) Boreliozę, która oznacza krętkowicę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z 

różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi 

się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi 
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objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie 

choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza 

specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i 

podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone 

dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego; 

 

24) Chorobę aorty brzusznej, która oznacza tętniakowate poszerzenie lub rozwarstwienie 

aorty brzusznej – z wyłączeniem odgałęzień na poziomie aorty, które wymagało 

przeprowadzenia operacji chirurgicznej polegającej na wymianie chorobowo zmienionego 

odcinka aorty z zastosowaniem protezy naczyniowej; rozpoznanie musi być oparte na 

dokumentacji potwierdzającej przebytą w trakcie odpowiedzialności operację wszczepienia 

protezy naczyniowej; 

 

25) Chorobę aorty piersiowej, która oznacza tętniakowate poszerzenie lub rozwarstwienie 

aorty piersiowej – z wyłączeniem odgałęzień na poziomie aorty, które wymagało 

przeprowadzenia operacji chirurgicznej polegającej na wymianie chorobowo zmienionego 

odcinka aorty z zastosowaniem protezy naczyniowej; rozpoznanie musi być oparte na 

dokumentacji potwierdzającej przebytą w trakcie odpowiedzialności operację wszczepienia 

protezy naczyniowej; 

 

26) Gruźlicę, która oznacza chorobę zakaźną spowodowaną prątkiem gruźlicy 

(Mycobacterium tuberculosis) z zajęciem miąższu płucnego lub drzewa tchawiczo-

oskrzelowego bądź też opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej, układu moczowo-

płciowego, kości i stawów, opon mózgowych. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim 

wynikiem badania bakteriologicznego bądź histologicznego i decyzją o wdrożeniu leczenia 

przeciwprątkowego; 

 

27) Przewlekłe zapalenie wątroby, które oznacza potwierdzone badaniem biopsyjnym 

zapalenie wątroby w następstwie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, w 

którym wyznaczniki procesu zapalnego utrzymują się ponad 6 miesięcy; 

 

28) utratę kończyny wskutek choroby, która oznacza amputację co najmniej jednej 

kończyny wskutek choroby: 

a) powyżej nadgarstka – w zakresie kończyn górnych, 

b) powyżej stawu skokowego – w zakresie kończyn dolnych; 

 

29) Utratę słuchu, która oznacza całkowitą obustronną utratę zdolności słyszenia i 

rozróżniania dźwięków. Rozpoznanie musi być potwierdzone obuusznym ubytkiem słuchu 

powyżej 90 dB. W celu potwierdzenia utraty słuchu konieczne jest przeprowadzenie 

specjalistycznego badania audiometrycznego lub słuchowych potencjałów wywołanych; 

 

30) Wadę serca, która oznacza zastawkową wadę serca wymagającą wymiany chorobowo 

zmienionej naturalnej zastawki bądź zastawek serca z wszczepieniem protezy zastawkowej; 

rozpoznanie musi być oparte na dokumentacji potwierdzającej przebytą w trakcie 

odpowiedzialności operację wszczepienia jednej lub więcej protez zastawkowych; 

odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje zabiegów rekonstrukcji nieprawidłowo 

pracujących elementów zastawek naturalnych; 

 

31) Chorobę neuronu ruchowego, która oznacza postępującą chorobę zwyrodnieniową 

układu nerwowego spowodowaną wybiórczym uszkodzeniem neuronów ruchowych– 

obwodowego i ośrodkowego. Podstawą rozpoznania postawionego przez specjalistę w 

zakresie neurologii jest obraz kliniczny i wynik badania elektromiografii (EMG); 
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32) Chorobę Huntingtona, która oznacza postępującą chorobę ośrodkowego układu 

nerwowego, rozpoznaną przez specjalistę w zakresie neurologii, w oparciu o dostępne w tym 

zakresie metody diagnostyczne; 

 

33) Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo- rdzeniowych, które oznacza 

rozpoznaną na podstawie badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego i dodatniego 

posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego, leczoną w warunkach szpitalnych, ostrą chorobę 

zakaźną; 

 

34) Zakażoną martwicę trzustki, która oznacza pierwszorazowe wykonanie operacji 

chirurgicznej, polegającej na laparotomii i nekrektomii, czyli otwarciu jamy brzusznej i 

usunięciu martwiczych tkanek okołotrzustkowych lub trzustki u osoby, u której rozpoznano 

zakażenie tych tkanek w przebiegu ostrego zapalenia trzustki; 

 

35) Bakteryjne zapalenia wsierdzia, które oznacza pozaszpitalne infekcyjne zapalenie 

wsierdzia (IZW) u osoby z własnymi zastawkami serca i bez ciał obcych w układzie sercowo-

naczyniowym, rozpoznane w oparciu o obowiązujące kryteria medyczne przez specjalistę w 

zakresie chorób wewnętrznych lub kardiologii. Z odpowiedzialności wyłączone są przypadki 

tej choroby zdiagnozowane u osób z implantowanymi sztucznymi zastawkami serca; 

 

36) Stwardnienie rozsiane, które oznacza przewlekłą chorobę charakteryzującą się 

występowaniem ubytkowych objawów neurologicznych powstałych w wyniku rozsianych 

zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, przebiegającą z okresami 

rzutów i remisji lub o przebiegu postępującym. Rozpoznanie musi być postawione na 

podstawie: 

a) badania podmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa odrębne w czasie 

rzuty choroby (oddzielone od siebie okresami dłuższymi niż 30 dni), 

b) badania przedmiotowego, w którym stwierdza się co najmniej dwa objawy ubytkowe 

z odrębnych części ośrodkowego układu nerwowego, 

c) badania rezonansu magnetycznego (MRI), w którym stwierdza się obraz 

charakterystyczny dla stwardnienia rozsianego. 

Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie; 

 

Tabela ciężkich chorób ubezpieczonego: 

Katalog ciężkich chorób dla 

ubezpieczonego w Wariancie I   

17 zdarzeń: 

Katalog ciężkich chorób dla 

ubezpieczonego  w Wariancie II 

22 zdarzenia: 

Katalog ciężkich chorób dla 

ubezpieczonego  w Wariancie III   

31 zdarzeń: 

1) Anemia aplastyczna 1) Anemia aplastyczna 1) Anemia aplastyczna 

2) Bąblowiec mózgu 2) Bąblowiec mózgu 2) Bąblowiec mózgu 

3) Chirurgiczne leczenie choroby 

naczyń wieńcowych – by-pass 

3) Chirurgiczne leczenie choroby 

naczyń wieńcowych – by-pass 

3) Chirurgiczne leczenie choroby 

naczyń wieńcowych – by-pass 

4) Choroba Creutzfelda-Jakoba 4) Choroba Creutzfelda-Jakoba 4) Choroba Creutzfelda-Jakoba 

5) Masywny zator tętnicy płucnej 

leczony operacyjnie 

5) Masywny zator tętnicy płucnej 

leczony operacyjnie 

5) Masywny zator tętnicy płucnej 

leczony operacyjnie 

6) Niewydolność nerek 6) Niewydolność nerek 6) Niewydolność nerek 

7) Nowotwór złośliwy 7) Nowotwór złośliwy 7) Nowotwór złośliwy 

8) Odkleszczowe wirusowe 

zapalenie mózgu 

8) Odkleszczowe wirusowe 

zapalenie mózgu 

8) Odkleszczowe wirusowe zapalenie 

mózgu 

9) Ropień mózgu 9) Ropień mózgu 9) Ropień mózgu 

10) Sepsa 10) Sepsa 10) Sepsa 

11) Tężec 11) Tężec 11) Tężec 

12) Udar 12) Udar 12) Udar 

13) Wścieklizna 13) Wścieklizna 13) Wścieklizna 
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14) Zakażenie wirusem HIV 

(będące następstwem 

bezpośredniego wykonania 

obowiązków zawodowych lub 

pełnoobjawowe AIDS będące 

następstwem zakażenia wirusem 

HIV) 

14) Zakażenie wirusem HIV 

(będące następstwem 

bezpośredniego wykonania 

obowiązków zawodowych lub 

pełnoobjawowe AIDS będące 

następstwem zakażenia wirusem 

HIV) 

14) Zakażenie wirusem HIV (będące 

następstwem bezpośredniego 

wykonania obowiązków zawodowych 

lub pełnoobjawowe AIDS będące 

następstwem zakażenia wirusem 

HIV) 

15) Zakażenie wirusem HIV 

(będące powikłaniem transfuzji 

krwi) 

15) Zakażenie wirusem HIV 

(będące powikłaniem transfuzji 

krwi) 

15) Zakażenie wirusem HIV (będące 

powikłaniem transfuzji krwi) 

16) Zawał serca 16) Zawał serca 16) Zawał serca 

17) Zgorzel gazowa 17) Zgorzel gazowa 17) Zgorzel gazowa 

  18) Oparzenia 18) Borelioza 

  19) Transplantacja organów 19) Choroba aorty brzusznej 

  20) Utrata wzroku 20) Choroba aorty piersiowej 

  21) Oponiak 21) Gruźlica 

  22) Choroba Parkinsona 22) Przewlekłe zapalenie wątroby 

    23) Utrata kończyn w skutek choroby 

    24) Utrata słuchu 

    25) Wada serca 

    26) Choroba neuronu ruchowego 

    27) Choroba Huntingtona 

  
  

28) Bakteryjne zapalenie mózgu lub 

opon mózgowo-rdzeniowych 

    29) Zakażona martwica trzustki 

    30) Bakteryjne zapalenie wsierdzia 

    31) Stwardnienie rozsiane 

 

 

 

Na katalog ciężkich chorób w s p ó ł ma ł żo n k a /  p a r t n e r a  składa się co najmniej 17 

poniższych chorób (definicje są równoznaczne do pojęć zastosowanych w przypadku ciężkich 

chorób ubezpieczonego):  

1) Anemia aplastyczna; 

2) Bąblowiec mózgu; 

3) Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass; 

4) Choroba Creutzfelda-Jakoba; 

5) Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie; 

6) Niewydolność nerek; 

7) Nowotwór złośliwy; 

8) Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu; 

9) Ropień mózgu; 

10) Sepsa; 

11) Tężec; 

12) Udar; 

13) Wścieklizna; 

14) Zakażenie wirusem HIV (będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków 

zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV 

podczas wykonywania obowiązków zawodowych); 

15) Zakażenie wirusem HIV (będące powikłaniem transfuzji krwi wykonanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię); 

16) Zawał serca; 

17) Zgorzel gazowa. 
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Na katalog ciężkich chorób d z i e c ka  składa się co najmniej 20 poniższych chorób:  

1) Ciężkie oparzenia - które jest uszkodzeniem tkanek spowodowanym działaniem czynników 

cieplnych, chemicznych lub elektrycznych, w wyniku którego dojdzie do oparzenia trzeciego 

stopnia, o rozległości co najmniej 20% powierzchni ciała ocenianej według tablicy Lunda i 

Browdera albo – dla dzieci w wieku powyżej 15 lat – według „reguły dziewiątek”; 

 

2) Dystrofia mięśni - która oznacza grupę uwarunkowanych genetycznie przewlekłych chorób 

mięśni poprzecznie prążkowanych o charakterze zwyrodnieniowym, przebiegających bez 

zajęcia układu nerwowego, które na skutek zaniku i przykurczy tych mięśni spowodują trwałą 

niezdolność dziecka do przemieszczenia się po płaskiej powierzchni; 

 

3) Gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi - która oznacza chorobę 

powodującą stałe i nieodwracalne zaklasyfikowanie dziecka przez kardiologa do co najmniej 

klasy II przewlekłej niewydolności serca według NYHA (Nowojorskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego – New York Heart Association) i utrzymującą się na tym poziomie (klasa II 

lub wyższa) przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy po postawieniu wstępnej diagnozy. Przez 

cały okres trwający 6 miesięcy dziecko musi być właściwie leczone – np. farmakologicznie. 

Rozpoznanie choroby musi obejmować ocenę według kryteriów Jonesa. Zakres ubezpieczenia 

nie obejmuje gorączki reumatycznej z przetrwałymi powikłaniami sercowymi u dzieci z 

wrodzonymi wadami zastawek serca; 

 

4) Łagodny guz mózgu - który zagraża życiu i który powoduje wystąpienie 

charakterystycznych objawów wzrostu ciśnienia śródczaszkowego takich jak: obrzęk tarczy 

nerwu wzrokowego, zaburzenia psychiczne, drgawki i upośledzenie czucia, i który 

jednocześnie musi: 

a. spowodować rzeczywistą konieczność przeprowadzenia operacji polegającej na jego 

całkowitym usunięciu lub możliwie największej redukcji masy guza 

b. lub być leczony z zastosowaniem chemioterapii lub radioterapii lub  

c. zostać uznany za nieoperacyjny i zwiększać swoją masę lub spowodować konieczność 

wdrożenia opieki paliatywnej. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje torbieli (cyst), zwapnień, ziarniniaków, malformacji (wad 

rozwojowych) zlokalizowanych w obrębie naczyń tętniczych lub żylnych mózgu, krwiaków 

oraz guzów przysadki; 

 

5) Nabyta niedokrwistość aplastyczna – która oznacza niewydolność szpiku kostnego 

powodującą rozwój niedokrwistości, neutropenii i trombocytopenii (małopłytkowości) i która 

powoduje konieczność: 

a. regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych przez okres nie krótszy niż 2 

miesiące lub 

b. przeszczepu szpiku kostnego. 

Rozpoznanie musi być oparte na wynikach biopsji szpiku kostnego. Liczba granulocytów w 

surowicy krwi musi być mniejsza niż 500, a trombocytów – mniejsza niż 20000 w mm3. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedokrwistości aplastycznej, jeżeli jest: 

a. chorobą wrodzoną, 

b. skutkiem leczenia niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, chemioterapii lub 

radioterapii; 

 

6) Nabyta niedokrwistość hemolityczna – która oznacza stan charakteryzujący się skróceniem 

czasu przeżycia krwinek czerwonych, w przebiegu którego dochodzi do zmniejszenia stężenia 

hemoglobiny do poziomu poniżej 9g/dl przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedokrwistości hemolitycznej, jeżeli: 

a. jest chorobą wrodzoną, 

b. została wywołana stosowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, 

antybiotyków lub leków przeciwmalarycznych, 

c. jest spowodowana działaniem substancji toksycznych, 

d. jest nocną napadową hemoglobinurią; 
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7) Nabyta przewlekła choroba serca -  która oznacza chorobę rozpoznaną i leczoną przez 

kardiologa i która: 

a. mimo stosowania odpowiedniego leczenia przez okres ponad 6 miesięcy nie zostanie 

wyleczona, a dziecko w momencie wdrożenia leczenia zostanie zaklasyfikowane do 

co najmniej II klasy przewlekłej niewydolności serca według NYHA (Nowojorskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego – New York Heart Association) i pozostaje w tej 

klasie, bądź 

b. zostanie wyleczona, ale po stwierdzeniu wyleczenia dziecko zostanie zaklasyfikowane 

do co najmniej II klasy przewlekłej niewydolności serca według NYHA 

(Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego - New York Heart Association) na 

ponad 6 miesięcy. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje nabytej przewlekłej choroby serca, jeżeli: 

a. jest wywołana nadużywaniem alkoholu lub substancji uzależniających, 

b. jedyną przyczyną choroby jest istnienie ubytków w przegrodach serca; 

 

8) Nagminne porażenia dziecięce (poliomyelitis) - które oznacza ciężkie zakażenie wywołane 

wirusem polio, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu i które musi łącznie: 

a. zostać jednoznacznie rozpoznane (zdiagnozowane) przez neurologa i mieć 

udokumentowanie w wynikach badań płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi, 

b. prowadzić do trwałego porażenia (stopień 0 lub 1 w skali Lovetta) przynajmniej jednej 

kończyny dystalnie od kostki albo nadgarstka lub do zaburzenia połykania oraz 

osłabienia mięśni oddechowych w tym samym czasie, przez co najmniej 3 miesiące po 

rozpoznaniu choroby; 

 

9) Niewydolność nerek - która oznacza krańcową niewydolność nerek w postaci przewlekłej 

nieodwracalnej niewydolności funkcji obu nerek i która wymaga przeprowadzania 

regularnych dializ lub operacji przeszczepienia nerki. Konieczność prowadzenia stałej 

dializoterapii musi być potwierdzona przez konsultanta nefrologa; 

 

10) Nowotwór złośliwy - który oznacza: 

a. chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest 

otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia 

odległych przerzutów) lub 

b. białaczkę (z wyjątkiem przewlekłej białaczki limfocytowej) oraz złośliwe schorzenia 

układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki 

nieziarnicze potwierdzoną przez patomorfologa na podstawie wyniku badania 

histopatologicznego. 

Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone: 

 nowotwory wykazujące cechy zmian złośliwych w stadium określanym jako carcinoma 

in situ (w tym dysplazja szyjki macicy CIN-1, CIN-2 oraz CIN-3) lub opisywane w 

badaniu histopatologicznym jako stany przedrakowe, 

 czerniaki w stadium rozwoju I i II według klasyfikacji TNM lub o głębokości 

naciekania poniżej 3 według klasyfikacji Clarka,  

 wszystkie stany hiperkeratozy (nadmiernego rogowacenia) lub raki 

podstawnokomórkowe skóry, 

 wszystkie raki płaskokomórkowe skóry, chyba że rozprzestrzeniają się na inne narządy, 

 mięsak Kaposiego i inne nowotwory towarzyszące zakażeniu HIV lub AIDS; 

 

11) Porażenia (paraliż) - które oznacza potwierdzoną przez neurologa trwałą i całkowitą 

utratę funkcji (0 albo 1 w skali Lovetta) dwóch lub więcej kończyn – rozumianych jako 

anatomiczna całość – w wyniku urazu lub choroby rdzenia kręgowego.  Zakres ubezpieczenia 

nie obejmuje porażenia częściowego lub wrodzonego; 

 

12) Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C - które oznacza potwierdzone 

badaniem biopsyjnym przewlekłe zapalenie wątroby zaistniałe wskutek zachorowania lub 
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nieszczęśliwego wypadku, spowodowane zakażeniem wirusem HBV lub HCV, w którym 

stopień aktywności zapalnej ocenionej w badaniu histopatologicznym ma wartość nie 

mniejszą niż 3 w skali od 0 do 4, gdzie stopień 0 to brak zmian zapalnych, stopień 1 to 

aktywność niewielka, stopień 2 to aktywność mierna, stopień 3 to aktywność średnia, a 

stopień 4 to aktywność duża; 

 

13) Śpiączka - która oznacza stan zaistniały wskutek zachorowania lub nieszczęśliwego 

wypadku, trwający nieprzerwanie przez przynajmniej 96 godzin i wymagający zastosowania 

systemu wspomagającego funkcje życiowe organizmu, polegający na występowaniu 

głębokich ilościowych zaburzeń świadomości, wyrażających się brakiem reakcji na bodźce 

zewnętrzne: słowne i bólowe, związany z ciężkim uszkodzeniem mózgu. Śpiączka musi 

spowodować: 

a. wystąpienie trwałych deficytów neurologicznych lub 

b. trwałą i nieodwracalną niezdolność dziecka do: 

- przemieszczania się z pokoju do pokoju po płaskiej nawierzchni lub 

- samodzielnego spożywania przygotowanych i podanych posiłków, lub 

- porozumiewania się z otoczeniem przy użyciu mowy, lub 

c. uzyskanie wyniku poniżej 16 punktów w skali MMSE (Mini- -Mental Status 

Examination)  

 

14) Tężec - który oznacza ostre zakażenie laseczką tężca, wymagające leczenia szpitalnego i 

przebiegające klinicznie jako postać uogólniona. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje 

zachorowań na tężec u dzieci, które nie zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie; 

 

15) Utrata kończyn - która oznacza całkowitą anatomiczną utratę przynajmniej jednej 

kończyny w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby; 

 

16) Utrata słuchu: 

a. w jednym uchu, która oznacza zaistniałe wskutek choroby lub nieszczęśliwego 

wypadku nieodwracalne upośledzenie ostrości słuchu jednego z uszu przekraczające 

70 dB, jako wartość średnią dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz, ustaloną na 

podstawie badania audiometrycznego. W przypadkach wątpliwych, dla 

rozstrzygnięcia, czy doszło do utraty słuchu w jednym uchu, niezbędna będzie ocena 

badaniem słuchowych potencjałów wywołanych, 

b. w obu uszach, która oznacza nieodwracalny stan narządu słuchu, zaistniały wskutek 

choroby lub nieszczęśliwego wypadku, w którym upośledzenie ostrości słuchu, 

stwierdzone w badaniu audiometrycznym i podane jako średnia z częstotliwości dla 

500, 1000 i 2000 Hz przekracza 70 dB w każdym z uszu. W przypadkach wątpliwych, 

dla rozstrzygnięcia, czy doszło do utraty słuchu w obu uszach, niezbędna będzie ocena 

badaniem słuchowych potencjałów wywołanych.  

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje utraty słuchu w jednym lub obu uszach, u dziecka u 

którego przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy wystąpiło trwałe uszkodzenie 

słuchu w stopniu większym niż lekki, tzn. upośledzenie ostrości słuchu, któregokolwiek z 

uszu, stwierdzone w badaniu audiometrycznym, przekraczające 40 dB, jako wartość średnią 

dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz; 

 

17) Utrata wzroku (ślepota):  

a. w jednym oku, która oznacza potwierdzony klinicznie, nieodwracalny stan narządu 

wzroku, charakteryzujący się brakiem poczucia światła, w oku dotkniętym skutkami 

choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W przypadkach wątpliwych, czy doszło do 

utraty wzroku w jednym oku, niezbędna będzie ocena badaniem wzrokowych 

potencjałów wywołanych, 

b. w obu oczach, która oznacza nieodwracalny stan narządu wzroku, zaistniały wskutek 

choroby lub nieszczęśliwego wypadku, kiedy w oku lepiej widzącym stwierdza się 

obniżenie ostrości wzroku, która przy najlepszej możliwej korekcji optycznej 

dochodzi do poziomu nie więcej niż V = 0,05 lub kiedy obuoczne pole widzenia jest 
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koncentrycznie zwężone do wartości promienia 20 stopni lub mniej. U dzieci do lat 

trzech za utratę wzroku w obu oczach uznaje się potwierdzony klinicznie stan braku 

poczucia światła w obu oczach. W przypadkach wątpliwych, czy doszło do utraty 

wzroku w obu oczach, niezbędna będzie ocena badaniem wzrokowych potencjałów 

wywołanych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje utraty wzroku w jednym lub obu 

oczach u dziecka, które kiedykolwiek przed początkiem odpowiedzialności 

Wykonawcy zostało uznane przez właściwą instytucję za osobę niepełnosprawną lub 

całkowicie albo częściowo niezdolną do pracy z powodu stanu narządu wzroku lub w 

świetle dokumentacji medycznej można ustalić, że kryteria niepełnosprawności z 

powodu stanu narządu wzroku były spełnione przed początkiem odpowiedzialności 

Wykonawcy; 

 

18) Zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi – które oznacza zakażenie ludzkim 

wirusem upośledzenia odporności (HIV) lub nabyty zespół upośledzenia odporności (AIDS) 

w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych przeprowadzonej po dacie 

początku odpowiedzialności Wykonawcy. Zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi lub 

preparatów krwiopochodnych przeprowadzonej po dacie początku odpowiedzialności 

Wykonawcy zostanie dowiedzione pod warunkiem: 

a. złożenia oświadczenia potwierdzającego odpowiedzialność cywilną jakiegokolwiek 

podmiotu za zakażenie HIV, bądź 

b. wydania prawomocnego wyroku przez sąd, wskazującego na istnienie 

odpowiedzialności cywilnej jakiegokolwiek podmiotu za zakażenie HIV. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi, jeżeli: 

a. dziecko choruje na hemofilię, bądź 

b. dokona się postęp nauk medycznych, skutkujący tym, że w chwili zgłoszenia, 

zakażenia wirusem HIV nie będą już uznawane za chorobę zagrażającą życiu; 

 

19) Zapalenia mózgu - które oznacza chorobę spowodowaną procesem zapalnym 

umiejscowionym w tkance mózgowej, którego przyczyną jest zakażenie wirusowe lub 

bakteryjne prowadzące do istotnych powikłań trwających co najmniej 3 miesiące, w tym do 

trwałego deficytu neurologicznego (umysłowego, piramidowego i narządów zmysłu) 

potwierdzonego (zdiagnozowanego) przez neurologa i wynoszącego łącznie ponad 75% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu; 

 

20) Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – które oznacza chorobę spowodowaną procesem 

zapalnym umiejscowionym w oponie miękkiej, którego przyczyną jest zakażenie wirusowe 

lub bakteryjne prowadzące do istotnych powikłań trwających co najmniej 3 miesiące, w tym 

do trwałego deficytu neurologicznego (umysłowego, piramidowego i narządów zmysłu) 

potwierdzonego (zdiagnozowanego) przez neurologa i wynoszącego łącznie ponad 75% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 

 

B. Dopuszczalne wyłączenia: 
 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zdarzenie powstało w bezpośrednim następstwie: 

1) działań wojennych; 

2) czynnego udziału w aktach terroryzmu; 

3) czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego/ Małżonka Ubezpieczonego w aktach 

przemocy, rozruchach, zamieszkach; 

4) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego prośbę, niezależnie 

od stanu jego poczytalności; 

5) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających 

lub toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i zgodnie z jego 

zaleceniami, a także pozostawanie Ubezpieczonego/ Małżonka Ubezpieczonego w stanie 

nietrzeźwości (zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu Karnego); 
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6) udziału Ubezpieczonego/ Małżonka Ubezpieczonego w zajęciach sportowych bądź 

rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sportach motorowych, lotniczych, motorowodnych, 

wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, nurkowaniu, speleologii, skokach spadochronowych, 

na linie; 

7) popełnienia (lub usiłowania popełnienia) przez Ubezpieczonego/ Małżonka Ubezpieczonego 

umyślnego przestępstwa; 

8) w wyniku usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa- wyłączenie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela do 2 lat; 

9) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał 

odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub gdy Ubezpieczony/ Małżonek 

Ubezpieczonego prowadził pojazd po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, a także po 

zażyciu środków odurzających lub narkotyków; 

10) z tytułu ciężkich chorób rozpoznanych lub zdiagnozowanych przed dniem objęcia 

ubezpieczeniem; 

11) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, jeśli 

pobyt ten był konieczny w następstwie: 

 leczenia uzależnień, 

 w związku z wykonywaniem rutynowych badań lekarskich lub diagnostycznych nie 

związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, 

 w związku z operacjami plastycznymi, z wyjątkiem usuwania skutków nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

 

C. Wykaz świadczeń: 
 

WARIANT I 

 

SKŁADKA  MIESIĘCZNA ZA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO ZA PONIŻSZY ZAKRES 

UBEZPIECZENIA  NIE WIĘKSZA NIŻ - 45,00 zł 
 

Tabela 1 - IB1 - świadczenia obligatoryjne  

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Wymagane, minimalne 

wartości świadczeń 

(wartości skumulowane) 

1.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 90 000,00 

2.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  67 500,00 

3.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 67 500,00 

4.       Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 45 000,00 

5.      Śmierć ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
45 000,00 

6.      Śmierć  ubezpieczonego  22 500,00 

7.      Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -- za 

100% 
36 000,00 

8.     Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 
360,00 

9. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego -za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
36 000,00 

10. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego -za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
360,00 

11.  Śmierć współmałżonka 10 000,00 

12.     Śmierć współmałżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 18 000,00 

13.      Śmierć dziecka  2 700,00 

14. Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców współmałżonka  1 800,00 
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15.  Urodzenie się dziecka 900,00 

16.  Urodzenie martwego dziecka 1 800,00 

17.  Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 3 600,00 

18. Leczenie szpitalne- za jeden dzień pobytu   

a) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 135,00 

b) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 135,00 

c) za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
67,50 

d) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 112,50 

e) za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego chorobą 45,00 

f) OIT-jednorazowe świadczenie 450,00 

g) rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia) 22,50 

19. Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego (ilość zdarzeń 17, zgodna z opisem w 

SIWZ) 

4500,00 

(17 zdarzeń) 

20. Operacje chirurgiczne 2 700,00 

       I klasa/ II klasa/ III klasa 1500/900/300 

21. Trwała niezdolność do pracy 9 000,00 

 

 

Tabela 2 - IB2 - świadczenia fakultatywne 

Rodzaj świadczenia 

 

(fakultatywne) 

Świadczenie nie 

mniejsze niż (wartości 

skumulowane) 

1. Ryczał za leki  200,00 zł 

 

 

WARIANT II 

 

SKŁADKA  MIESIĘCZNA ZA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO ZA PONIŻSZY ZAKRES 

UBEZPIECZENIA  NIE WIĘKSZA NIŻ - 51,00 zł 
 

Tabela 1 - IIB1 - świadczenia obligatoryjne  

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Wymagane, minimalne 

wartości świadczeń 

(wartości skumulowane) 

1.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 150 000,00 

2.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  90 000,00 

3.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 90 000,00 

4.       Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 60 000,00 

5.      Śmierć ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
60 000,00 

6.      Śmierć  ubezpieczonego  30 000,00 

7.      Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -- za 

100% 
40 000,00 

8.     Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 
400,00 

9. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego -za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
40 000,00 
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10. Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego -za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
400,00 

11.  Śmierć współmałżonka 11 000,00 

12.     Śmierć współmałżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 

13.      Śmierć dziecka  3 000,00 

14. Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców współmałżonka  2 000,00 

15.  Urodzenie się dziecka 1 100,00 

16.  Urodzenie martwego dziecka 2 000,00 

17.  Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000,00 

18. Leczenie szpitalne- za jeden dzień pobytu   

a) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 150,00 

b) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 150,00 

c) za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
75,00 

d) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 125,00 

e) za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego chorobą 50,00 

f) OIT-jednorazowe świadczenie 500,00 

g) rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia) 25,00 

19. Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego (ilość zdarzeń 22, zgodna z opisem w 

SIWZ) 
5 000,00 

20. Operacje chirurgiczne 4 500,00 

       I klasa/ II klasa/ III klasa 2500/1500/500 

21. Trwała niezdolność do pracy 20 000,00 

 

 

Tabela 2 - IIB2 - świadczenia fakultatywne 

Rodzaj świadczenia 

 

(fakultatywne) 

Świadczenie nie 

mniejsze niż 

(wartości 

skumulowane) 

1. Ryczałt za leki 300,00 zł 

 

 

 

WARIANT III 

 

SKŁADKA  MIESIĘCZNA ZA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO ZA PONIŻSZY ZAKRES 

UBEZPIECZENIA  NIE WIĘKSZA NIŻ - 65,00 zł 
 

Tabela 1 - IIIB1 - świadczenia obligatoryjne  

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Wymagane, minimalne 

wartości świadczeń 

(wartości skumulowane) 

1.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 180 000,00 

2.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego  120 000,00 

3.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 120 000,00 

4.      Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 80 000,00 

5.      Śmierć ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
80 000,00 

6.      Śmierć  ubezpieczonego  42 500,00 
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7.      Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -- za 

100% 
48 000,00 

8.     Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 
480,00 

9.     Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego- za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
48 000,00 

10.   Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego- za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
480,00 

11.   Śmierć współmałżonka 13 000,00 

12.   Śmierć współmałżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 24 000,00 

13.   Śmierć dziecka  3 600,00 

14.   Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców współmałżonka  2 600,00 

15.   Urodzenie się dziecka 1 500,00 

16.   Urodzenie martwego dziecka 2 400,00 

17.   Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 800,00 

18.   Leczenie szpitalne- za jeden dzień pobytu   

a) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 190,00 

b) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 190,00 

c) za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
100,00 

d) za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 165,00 

e) za dzień pobytu  w szpitalu spowodowanego chorobą 65,00 

f) OIT-jednorazowe świadczenie 600,00 

g) rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia) 30,00 

19.  Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego (ilość zdarzeń 31, zgodna z opisem w 

SIWZ) 
6 000,00 

20.  Operacje chirurgiczne 5 400,00 

       I klasa/ II klasa/ III klasa 3000/1800/600 

21.  Trwała niezdolność do pracy 24 000,00 

22.  Leczenie specjalistyczne 3 000,00 

23.  Ciężkie zachorowanie współmałżonka (ilość zdarzeń 17, zgodna z opisem w 

SIWZ) 
5 000,00 

24.  Ciężkie zachorowanie dziecka (ilość zdarzeń 20, zgodna z opisem w SIWZ) 3 000,00 

25.  Assistance medyczny (zgodnie z opisem w SIWZ) 
Świadczenie 

obowiązkowe 

 

 

Tabela 2 - IIIB2 - świadczenia fakultatywne 

Rodzaj świadczenia 

 

(fakultatywne) 

Świadczenie nie 

mniejsze niż 

(wartości 

skumulowane) 

1. Ryczałt za leki 400,00 zł 

2. Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu u współmałżonka Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
200,00 zł 
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ROZDZIAŁ  II 

Przygotowanie oferty 

I.  Wymagania formalne 

 

Dokumenty (oryginały) takie jak formularz ofertowy – oferta, kalkulacje oraz  oświadczenia muszą 

być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wymienioną 

w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnika, który przedstawi pełnomocnictwo 

od w/w osoby (osób). 

 

1. Oferta musi być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią SIWZ. Zaleca się przygotowanie 

oferty przy wykorzystaniu formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ. Ofertę należy złożyć, 

pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym 

środkiem pisarskim. 

1.1. Wykonawca powinien wypełnić kalkulację zgodnie ze wzorem – Załącznik Nr 7 do SIWZ 

oraz Rozdziałem I niniejszego SIWZ . 

2. Każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika 

ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy 

załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze 

skutkiem dla mocodawców.  

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 

11. Wskazane jest zapoznanie się z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca winien zdobyć 

wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

12. Oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o nazwie Oferta (w załączeniu do SIWZ druk do 

ewentualnego wykorzystania) lub w przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego 

formularza ofertowego, musi zawierać, co najmniej: 

a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, dokładny adres, telefon, itp.), 

b) określenie przedmiotu oferty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, 

c) cenę przedmiotu oferty podaną w złotych polskich musi obejmować wykonanie całego 

przedmiotu oferty. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie.  

d) W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie. Cena winna być 

podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi.  

e) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań i warunków dotyczących przedmiotu 

zamówienia zgodnych z wymogami określonymi w rozdziale I SIWZ,  

f) informacje dotyczące warunków płatności (co najmniej potwierdzenie, że warunki 
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płatności są zgodne z SIWZ), 

g) wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 

zamierza powierzać podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

h) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

2) Dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ. 

3) Stosowny dokument np. pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika ono z ogólnie 

obowiązujących przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty – oryginał lub 

kopia (odpis) dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy (w załączeniu do SIWZ formularze do ewentualnego 

wykorzystania). 

13. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy tj, osoby (osób) wymienionej we właściwym rejestrze lub innej osoby upoważnionej 

pisemnie do reprezentowania Wykonawcy (firmy). 

14. Integralną częścią oferty są załączniki. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

16. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę.  

17. Oferta musi być kompletna pod względem wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

18. Zamawiający nie zaleca załączania do oferty materiałów nie wymaganych w SIWZ. 

19. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE 

UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część oferty. 

20. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości i nieuszkodzonym opakowaniu, które będzie zaadresowane na 

Zamawiającego oraz będzie dodatkowo oznaczone napisem: „Oferta w sprawie przetargu 

nieograniczonego na: UBEZPIECZENIE GRUPOWE, ”Nie otwierać przed 8 maja 2012 roku. 

godz. 11
00

 i będzie zawierać kolejne zamknięte opakowanie zawierające ofertę, które będzie 

oznaczone nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy – musi 

zapewniać możliwość zwrotu wykonawcy w stanie nie naruszonym w przypadku stwierdzenia 

złożenia oferty po terminie. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem 

odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, 

Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające. 

21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapisów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten 

sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ono dla nich 

wiążące. 

22. Formularz SIWZ jest udostępniany nieodpłatnie na stronie www.lodz.po.gov.pl formularz SIWZ 

może być odebrany bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub na pisemny wniosek 

wykonawcy wysłany pocztą za pobraniem. 

 

II. Zalecenia dodatkowe 

 

1. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, 

a numeracja stron rozpoczynała się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.  

 

2. Zaleca się, aby kolejne strony (oferty oraz załączników) połączone były w sposób 

uniemożliwiający ich wypadnięcie z zawartości. 

3. Zaleca się, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była parafowana przez osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty. 

 

http://www.lodz.po.gov.pl/
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ROZDZIAŁ  III 

Termin związania ofertą oraz termin realizacji zamówienia 

 

1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.  

2. Termin realizacji zamówienia wynosi : 24 miesięcy. 

 

ROZDZIAŁ  IV 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego (na czas trwania umowy) 

zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą 

z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66); 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły 

"spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonej kopi dokumentu. 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na 

realizacji minimum 3 umów na ubezpieczenie grupowe dla minimum 500 osób każda. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły 

"spełnia" - "nie spełnia". 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły 

"spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia. 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie 

mniejszą niż 100 000,00zł, 

b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00zł, 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na 

podstawie złożonych dokumentów wg formuły "spełnia" - "nie spełnia". 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do 

oferty dokumenty określone w rozdziale V. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
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zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca  wskazując spełnienie warunku o którym mowa w punkcie 1. 4) a polega na 

zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Pzp 

winien przedłożyć informację o zdolności kredytowej lub posiadanych środkach dotyczącą tych 

podmiotów. 
  

 

ROZDZIAŁ V 

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu. 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w niżej wskazanym zakresie oprócz 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) : 

5.1.1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga 

złożenie kserokopii aktualnego (na czas trwania umowy) zezwolenia właściwego organu na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o 

działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66); 

5.1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć: 

5.1.2.1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia, tj. polegających na realizacji minimum 3 umów na ubezpieczenie 

grupowe dla minimum 500 osób każda. 

5.1.2.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie). 

 

5.1.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie w tym zakresie.  

 

5.1.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć : 

5.1.4.1.informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł 

(sto tysięcy złotych). 

5.1.4.2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000.00 

zł (sto tysięcy złotych). 

 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw 

do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp 

poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów: 

5.2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3),  
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5.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik 

Nr 4), 

5.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

5.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5.2.5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5.2.6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert. 

5.3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

wykonawca winien złożyć Wykaz minimum 500 operacji chirurgicznych wraz z ich 

klasyfikacją. Wykaz opisany jest w SIWZ  rozdział II punkt 32 Operacje chirurgiczne. 

5.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

5.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

             Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 5.2 , przedkłada dokument 

              wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – (wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),  

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne   albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– 

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),      

 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– (wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) , 

d) zaświadczenie o właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp– (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert ). 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach a)-d), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5.4.2. Jeżeli, w  przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
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przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

5.5. Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są 

do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem 

prawnym istniejącym na dzień składania ofert.  

5.6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 

lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł 

sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

5.7. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami 

wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),  

 

 

ROZDZIAŁ  VI 

Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający będzie oceniał oferty wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia: 
 

Występują trzy warianty. Poniżej podajemy kryteria według których będą liczone warianty. Łączna 

ilość punków będzie sumą punktów uzyskanych za wariant I, II i III.  

 

Wariant I  

A- kryterium ceny – waga 20%; 

B- kryteria dodatkowe – waga 80% w tym: 

B1- 75% wzrost wysokości świadczeń (wysokości świadczeń obligatoryjnych z załącznika - 

Kalkulacja, kolumna nr 3) 

B2-   5% Ryczał za leki 

 

Wariant II  

A- kryterium ceny – waga 20%; 

B- kryteria dodatkowe – waga 80% w tym: 

B1- 75% wzrost wysokości świadczeń (wysokości świadczeń obligatoryjnych z załącznika - 

Kalkulacja, kolumna nr 3) 

B2-   5% Ryczałt za leki 

 

Wariant III  

A- kryterium ceny – waga 20%; 

B- kryteria dodatkowe – waga 80% w tym: 

B1- 75% wzrost wysokości świadczeń (wysokości świadczeń obligatoryjnych z załącznika - 

Kalkulacja, kolumna nr 3) 

B2-   2% Ryczałt za leki 

B3- 3% Wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu u współmałżonka Ubezpieczonego w 

następstwie wypadku 

 

 

A. Kryterium ceny  
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Sposób obliczania ceny: 

Cena podana w ofercie musi obejmować składkę ubezpieczeniową za cały okres trwania umowy, przy 

założeniu że do ubezpieczenia przystąpiło 100% obecnie ubezpieczonych, czyli 451 osób.  Wyliczona 

całkowita łączna cena, wynikająca z iloczynu przewidywanej ilości osób do ubezpieczenia (451 osób) 

zaoferowanej składki za jednego ubezpieczonego  (nie większa niż 45,00 zł w wariancie I, nie większa 

niż 51,00 zł w wariancie II, nie większa niż 65,00 w wariancie III) oraz ilości miesięcy trwania 

umowy (24 miesięcy) służyć będzie wyłącznie do porównania ofert. Ostateczna wysokość 

wynagrodzenia uzależniona jest od ilości osób faktycznie przystępujących do ubezpieczenia.  

Cenę należy obliczyć według poniższego wzoru: 

 

C = S × liczba osób w danym wariancie ×
 
24 (miesięcy) 

Gdzie:  

C  - cena oferty 

S  - wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej za jedną osobę  

 

Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, podając kwoty z uwzględnieniem dwóch miejsc po 

przecinku. 

Obliczenie ceny dla wariantu I:  CI= S x 60 x 24 

Obliczenie ceny dla wariantu II: CII= S x 121 x 24 

Obliczenie ceny dla wariantu III: CIII= S x 270 x 24 

Obliczenie ceny oferty badanej:  Cn= CI + CII + CIII 

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Cmin 

   An=  ---------- x 100 x 20%  

 Cn 

Gdzie:  

An  - liczba punktów przyznana ofercie n  

n - numer oferty 

Cmin - oferta z najniższą ceną 

Cn - cena oferty badanej 

 

B. Kryteria dodatkowe  

 

B1 - wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych - waga 75%. 

Skumulowane wartości świadczeń nie mogą być niższe niż zaproponowane w Tabeli nr 1 – 

„Świadczenia obligatoryjne”. Brak akceptacji któregokolwiek ze świadczeń obligatoryjnych lub 

zaproponowanie wysokości świadczenia poniżej wskazanych w Tabeli nr 1 – „Świadczenia 

obligatoryjne”, będzie powodem do odrzucenia oferty.   

 

Ocena kryterium odbywa się według zasady:  

Każdemu ze świadczeń przyporządkowana jest określona waga a wysokości świadczeń mogą wzrastać 

od 0 do 100%  z tym, że 0% oznacza zaakceptowanie wynikającej z Tabeli nr 1 wysokości 

świadczenia. Wykonawca dopuszcza zwiększanie podanych w Tabeli nr 1 wysokości świadczeń w 

przedziałach co 10% od 0% do 100% . Szczegółowe obliczenie ilości punktów nastąpi zgodnie z 

KALKULACJĄ stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

 

Obliczenie kryterium wzrostu wysokości świadczeń: B1n = (IB1n+IIB1n+IIIB1n) x 75% 
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Obliczenie kryterium wzrostu wysokości świadczeń dla wariantu I 

Kryterium oblicza się według wzoru: 

IB1n = łączna ilość pkt.  

Gdzie:  

IB1n - liczba punktów przyznana ofercie w  kryterium IB1 

n - numer oferty 

 

Obliczenie kryterium wzrostu wysokości świadczeń dla wariantu II 

Kryterium oblicza się według wzoru: 

IIB1n = łączna ilość pkt.  

Gdzie:  

IIB1n - liczba punktów przyznana ofercie w  kryterium IIB1 

n - numer oferty 

 

Obliczenie kryterium wzrostu wysokości świadczeń dla wariantu III 

Kryterium oblicza się według wzoru: 

IIIB1n = łączna ilość pkt.  

Gdzie:  

IIIB1n - liczba punktów przyznana ofercie w  kryterium IIIB1 

n - numer oferty 

 

 

B2- ryczałt za leki (świadczenia fakultatywne)- waga 5% (wariant I,II), 2% (wariant III) 

 

Ocena kryterium odbywa się według zasady „TAK”- 100pkt, „NIE”- 0 pkt  według następującego 

wzoru: 

 

Obliczenie kryterium „ryczał za leki”:      B2n= (IB2+IIB2) x 5% + (IIIB2 x 2%) 

 

– wariant I, II- ryczałt za leki (świadczenia fakultatywne)- waga 5%; 

 

Obliczenie kryterium „ryczałt za leki” dla wariantu I: 

IB2n = ilość pkt. 

Gdzie:  

IB2n - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium IB2 

n - numer oferty 

 

Obliczenie kryterium „ryczałt za leki” dla wariantu II: 

IIB2n = ilość pkt. 

Gdzie:  

IIB2n - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium IIB2 

n - numer oferty 

 

– wariant III- ryczałt za leki (świadczenia fakultatywne)- waga 2%; 

 

Obliczenie kryterium „ryczałt za leki” dla wariantu III: 

IIIB2n = ilość pkt. 

Gdzie:  

IIIB2n - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium IIIB2 

n - numer oferty 
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B3- wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu u współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie 

wypadku (świadczenia fakultatywne)- waga 3% (wariant III); 

 

Ocena kryterium odbywa się według zasady „TAK”- 100pkt, „NIE”- 0 pkt  według następującego 

wzoru: 

 

Obliczenie kryterium „wystąpienie trwałego uszczerbku…”:      B3n= IIIB3 x 3%  

 

Obliczenie kryterium „wystąpienie trwałego uszczerbku…” dla wariantu III: 

IIIB3n = ilość pkt. 

Gdzie:  

IIIB3n - liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium IIIB2 

n - numer oferty 

 

 

Łączna ilość punktów badanej oferty n: 

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z poniższym wzorem:  

 

On=An+B1n+B2n+B3n 
Gdzie: 

On- łączna ilość punktów badanej oferty n dla danego wariantu 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

 

ROZDZIAŁ  VII 

Zasady i tryb wyboru ofert 

1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami SIWZ.  

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty; 

        – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający uzna oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faxu za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona między Zamawiającym z Wykonawcami może być 

prowadzana za pośrednictwem faxu. Powzięcie informacji przesłanej faxem musi być 

niezwłocznie potwierdzone poprzez odesłanie pierwszej strony faxu z pieczęcią oraz datą i 

podpisem osoby odbierającej. 

5. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na 

podstawie kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ. (art. 2 pkt 5 

oraz art. 91 ust. 1 i 2 Pzp.). 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez 

Wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ  VIII 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając kalkulację opracowaną na podstawie Załącznika Nr 7, 

przy założeniu że do ubezpieczenia przystąpi 100% pracowników obecnie ubezpieczonych, tj.  

  Wariant I: 60 osób  

  Wariant II: 121 osoby 

  Wariant III: 270 osoby 

 

2. Cenę oferty należy policzyć uwzględniając zakres usługi podany przez Zamawiającego w 

Rozdziale I – Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ oraz cały okres trwania ubezpieczenia.  

 

a. Wysokość składki miesięcznej dla jednej osoby wynikająca z zaoferowanej ceny będzie 

niezmienna przez cały okres trwania umowy. 

Wyliczona całkowita łączna cena, wynikająca z iloczynu przewidywanej ilości osób do    

ubezpieczenia: 

  Wariant I: 60 osób  

  Wariant II: 121 osoby 

  Wariant III: 270 osoby 

 

zaoferowanej stawki składki za jednego ubezpieczonego (nie większej niż 45,00 zł w  I 

wariancie,  nie większej niż 51,00 zł w II wariancie, nie większej niż 65,00 zł  w III 

wariancie) oraz ilości miesięcy trwania umowy (24 m-cy), służyć będzie wyłącznie do 

porównania ofert. 

Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości osób faktycznie 

przystępujących do ubezpieczenia. 

 

b. Ceny jednostkowe należy  podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

c. Cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z prawidłową  realizacją  

zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków oraz postanowień zawartych w 

niniejszej SIWZ, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.  

  
 

 

ROZDZIAŁ  IX 

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: 
 

 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych i 00/100); 
 

przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

- pieniądzu;  

- poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi, 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 

109 poz. 1158 z póżn. zm.), 

3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Łodzi Nr rachunku: 

93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – 

SIWZ (VII Zp 2300/3/12). 

4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej 

kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu wykonawca musi zadbać o to, aby 

wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania 

ofert.  

5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z 

ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na 

pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. oraz być 

ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem 

wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia 

wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym 

czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku musi być dołączony do oferty. 

6. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: 

„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie 

.....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w 

przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania 

o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. 

Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi  ul. Kilińskiego 152 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... 

(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną): 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa 

Wykonawcy jak wyżej). 

4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia.................. 

Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi ul. Kilińskiego 152  

kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności 

uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że 

kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej 

warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.” 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nie leżących po jego stronie. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 

ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniężny na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

10. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp. 

11. W ofercie należy wskazać numer  rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w 

przypadku jego zwolnienia. 
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy : 

1. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

Tryb udzielania wyjaśnień 

1. Adres do korespondencji oraz numer sprawy są zamieszczone na stronie tytułowej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z 

przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane 

wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może 

wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować 

niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego 

2. Wykonawca może wskazać w trybie zapytania (art. 38 ust. 1 Pzp) postanowienia w proponowanej 

umowie a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do 

których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń nie 

będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania są: 

 Anna Topczewska, tel. (42)676-86-29 

 Przemysław Pospiszył, tel. (42)676-86-91 

 Katarzyna Osuch - Kruszewska, tel. (22) 850-66-90  

4. Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa. 

5. Protokół postępowania prowadzony przez Zamawiającego jest jawny. 
 

 

ROZDZIAŁ  XI 

Składanie ofert   

1. Ofertę należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 152 - BIURO 

PODAWCZE (na I kondygnacji budynku – siedziby Zamawiającego) - nie później niż do godz. 

10
30

  dnia 8 maja 2012 roku.  

2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi rozdział II pkt 21, 

dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA". 

3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie 

oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi rozdział II pkt 21, dodatkowo oznaczonym 

napisem „WYCOFANIE". 

4. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, zwraca się bez otwierania. 

 

ROZDZIAŁ  XII 

Otwarcie  ofert 

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 8 maja 2012 roku. o godz. 11
00

, w siedzibie 

Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.   

2. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. 
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3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: 

- imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, 

- cen ofert, 

- terminu wykonania zamówienia, 

- warunków płatności., 

 

ROZDZIAŁ  XIII 

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie jakakolwiek 

przesłanka z enumeratywnie wymienionych w art. 93 Pzp. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

Pzp oraz w niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów 

oceny ofert przyjętych w postępowaniu. 

3. Wzór umowy stanowi Załączniki Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. We 

wzorze umowy zostały uwzględnione także zagadnienia kar umownych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż w złotych 

polskich. 

5. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (termin odwoławczy), ale przed 

upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1 lit. a Pzp. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI  Pzp. 

 

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony 

prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu. 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia   28.03.2012 roku 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia 

Zatwierdzam do realizacji 

 

Prokurator Okręgowy w Łodzi 

Krzysztof Bukowiecki 

 

 
Podpis nieczytelny 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Formularz oferty 

 

 

 

……………………………….......…… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi 

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 
 

 

O  F  E  R  T  A  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na:  

 

 „Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i 

pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych”. 

 
 

1.  
a) oferujemy  wykonanie  zamówienia – udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie 24 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy za  : 

 

cenę ( koszt ) składki łącznej (wariant I):  złotych 

 

słownie : ………………………………………………….………………………….  złotych, która 

stanowi iloczyn wysokości  

 

ceny miesięcznej składki dla 1 pracownika  

(wariant I): 
 

złotych 

 

słownie : ………………………………………………………….  Złotych, oraz przewidywanej 

liczby osób przystępujących do ubezpieczenia, którą określono na 60 osób i ilości składek w 

okresie 24 miesięcy trwania umowy. 

 

 

b) oferujemy  wykonanie  zamówienia – udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie 24 

miesięcy od dnia zawarcia umowy za  : 

 

cenę ( koszt ) składki łącznej (wariant II):  złotych 

 

słownie : ………………………………………………….………………………….  złotych, która 

stanowi iloczyn wysokości  

 

ceny miesięcznej składki dla 1 pracownika   złotych 
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(wariant II): 

 

słownie : ………………………………………………………….  Złotych, oraz przewidywanej 

liczby osób przystępujących do ubezpieczenia, którą określono na 121 osób i ilości składek w 

okresie 24 miesięcy trwania umowy. 

 

 

c) oferujemy  wykonanie  zamówienia – udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie 24 

miesięcy od dnia zawarcia umowy za  : 

 

cenę ( koszt ) składki łącznej (wariant III):  złotych 

 

słownie : ………………………………………………….………………………….  złotych, która 

stanowi iloczyn wysokości  

 

ceny miesięcznej składki dla 1 pracownika  

(wariant III): 
 

złotych 

 

słownie : ………………………………………………………….  złotych, oraz przewidywanej 

liczby osób przystępujących do ubezpieczenia, którą określono na 270 osób i ilości składek w 

okresie 24 miesięcy trwania umowy. 

 

 

d) oferujemy wykonanie zamówienia – udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie 24 

miesięcy za: 

cenę (koszt) składki łącznej (wariant I + wariant II + wariant III): ……………………złotych 

słownie: …………………………………………………………………………………złotych. 

 

 

Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Oferowana całkowita cena łączna służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i obowiązuje do 

dnia wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego a waloryzowana będzie w sposób 

określany we Wzorze Umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 

 

2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w okresie: 24 miesięcy. 

3. Składając  ofertę  wykonywania  zamówienia  oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą 

przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 

4. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych – Załącznik Nr 6 do SIWZ, 

zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę 

zaakceptowane. 

5. Zobowiązujemy się do: 

 Realizacji usługi ubezpieczenia grupowego, zgodnej z wymaganiami  wynikającymi z: 

 –  ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 

66)  

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;  

utrzymania przez okres realizacji zamówienia niezmiennej stawki składki za jednego 

ubezpieczonego; 

6. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór 

Umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i 
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zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej  

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione w dniu ................................. w 

formie ................................................................. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy 

dokonać na konto Nr ........................................................................... . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i data:  ....................................................... 

 

                              __________________________________ 

 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY 

 

 

 

 

………………………………..........…… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

 art. 22 ust. 1pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity  Dz. U. z  2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

„Zakup usług grupowego (uzupełniającego) ubezpieczenia na życie pracowników, 

współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych”. 
 

 

 

Ja (imię i nazwisko):  

 

……………………………………..…………………………………...…………………………………… 

 

reprezentując firmę (nazwa firmy):  

 

……………………………………..…….………………………………………........................................... 

 

.……………………………………………………………………………………………………..………... 

 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany do rejestru……………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu: 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

 zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

Miejsce i data:  ....................................................                        __________________________________ 

  (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY 

 

 

 

 

 

………………………………..........…… 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie  
o braku podstaw do wykluczenia - 

 art. 24 ust. 1pkt 1-10 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity  Dz.U. z  2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

„Zakup usług grupowego (uzupełniającego) ubezpieczenia na życie pracowników, 

współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej podległych”. 
 

 
Ja (imię i nazwisko): 

……………………………………..…………………………………...………………………………… 

 

reprezentując firmę (nazwa firmy): 

……………………………………..…….………………………………………........................................... 

 

.……………………………………………………………………………………………………..…… 

 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany do rejestru: ………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu (o którym mowa 

poniżej) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 

niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 

wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
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o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i data:  .................................................                           __________________________________ 

                                                                                                       (podpis upoważnionego  przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4  DO OFERTY 

 

 

 

.............................dnia .................... 

                                                                  /miejscowość/ 

 

 

Pieczęć firmowa 

Nazwa, adres wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 
 

Niżej podpisany ............................................................................................................. ........................ 

 

działając w imieniu i na rzecz  

 

...................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

 

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

prowadząc działalność gospodarczą 

NR EWIDENCYJNY ……………………………………………………………………………………………. 

na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej  

PKD ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/należy wymienić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej/ 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej …………………………………………………………….. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, tzn. 

 nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości . 

 

 

  Imię, nazwisko, podpis 

 osoby upoważnionej do występowania 

w imieniu wykonawcy 

 

 
 Pieczęć 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OFERTY 

 

 

 

 

………………………………........ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

W y k a z  u s ł u g  
 

Składając ofertę w postępowaniu …………… prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup usług uzupełniającego
*
 grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i 

pełnoletnich dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i 

jednostek jej podległych”. 

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegające na realizacji umów na ubezpieczenie grupowe dla 

minimum500 osób każda, a ich opis zawarty jest w poniższej tabeli: 

 
 

 

L.p. 

 

Przedmiot wykonanej 

usługi 

Charakterystyka usługi 

*/ zamówienia * 

Zamawiający  

(nazwisko i imię, adres, 

telefon kontaktowy) 

Data wykonania 

Wartość 

zamówienia w 

zł. brutto 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

 

* Do każdego zamówienia (umowy) wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że 

zamówienie to   zostało wykonane lub jest wykonywane należycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i data:  ..............................................                              __________________________________ 

    (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OFERTY 

 

 

U M O W A Nr ………./ ……. /2012 

zawarta w dniu …………………….......….… 2012 roku 

 

 

pomiędzy: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………, zwanym 

dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………………………………………………………, 

 

a  

 

……………………………………………………..…………………...………………………, zwanym 

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………………………………………. 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1.  W wyniku przeprowadzonego postępowania ………… w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art.39 ÷ 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759, ze zm..), Zamawiający zleca a Wykonawca 

przyjmuje do wykonywania: 

 

„Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich 

dzieci pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i 

jednostek jej podległych”. 

 

w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

 

2.  Ubezpieczenie obejmować będzie pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą, a dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej 

obejmującej usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w 

Łodzi i jednostek podległych oraz ich współmałżonków/ parterów i pełnoletnich dzieci a także 

prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich współmałżonków/ parterów oraz ich pełnoletnich 

dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie. 

3.  Zakres ubezpieczenia, jego warunki i stawki zawarte są  w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Ubezpieczenia (SIWZ), w ofercie cenowej złożonej przez Wykonawcę oraz w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia. 

4. Realizacja niniejszej umowy przebiegać będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z 

dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66), oraz 

innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie jak i zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

5. W ramach niniejszej umowy Strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności 

niezbędnej przy jej wykonywaniu.  

6. Ubezpieczający wskazuje do wykonywania czynności związanych z obsługą i 

wykonywaniem niniejszej umowy brokera ubezpieczeniowego OBG FIDUTIA Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie.  
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§ 2 

1.  Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za 

jej elementy oraz że będą interpretowane jako część umowy w następującej kolejności ich 

ważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu umowy:  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ……………… , 

2. Oferta Wykonawcy …………………………………………….. , 

3. Niniejsza umowa ubezpieczeniowa …………………………… , 

4. Dokumenty wystawione przez Wykonawcę potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, tj.: 

a. Polisy ubezpieczeniowe Nr 

 ………………………………….………………………………………………………, 

b. Ogólne Warunkami Ubezpieczenia 

…………………………………………………………………………………………… .   

2.  W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i SIWZ lub umowy ubezpieczenia, 

pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i umowy ubezpieczenia tj, że jeżeli: 

1. zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w OWU są węższe od zapisów SIWZ, 

pierwszeństwo mają zapisy SIWZ 

2. zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej  określone w OWU są szersze od zakresu opisanego 

w SIWZ, wówczas automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 24 miesięcy. 

 

§ 4 

1.  Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z ustalonymi procedurami 

likwidacji szkód. 

2.  Nadzór nad likwidacją szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do Wykonawcy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do likwidacji szkody zgłoszonej poprzez przesłanie 

formularza likwidacji szkód w formie elektronicznej, faxem lub pocztą pod adres wskazany przez 

Wykonawcę lub osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wymienioną w § 6 

ust.7 niniejszej umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji szkód i wypłaty świadczeń niezwłocznie po 

otrzymaniu kompletnej dokumentacji, nie później jednak niż w terminie określonym ustawowo. 

5.  W razie konieczności Zamawiający wymaga zapewnienia badania lekarskiego o stopniu 

uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, na terenie miast w których siedziby mają jednostki 

organizacyjne Zamawiającego, miejsca pracy ubezpieczonego albo w miejscu zamieszkania 

ubezpieczonego.  W innym przypadku Wykonawca zapewnia możliwość wypłaty stosownego 

świadczenia na podstawie przekazanej dokumentacji lekarskiej. 

6.  Wykonawca zapewni ubezpieczonemu możliwość złożenia wszelkiej dokumentacji i zgłoszenie 

roszczenia w punkcie obsługi Klienta na terenie miast, w których siedzibę mają jednostki 

organizacyjne Zamawiającego, miejsca pracy ubezpieczonego albo w miejscu zamieszkania 

ubezpieczonego.  lub umożliwi powyższe w formie elektronicznej, faxowej lub pocztą. 

 

§ 5 

1. Podstawą do wypłaty odszkodowania – świadczenia będzie jeden z następujących dokumentów: 

–  akt urodzenia;  

–  akt zgonu; 

–  wypis ze szpitala; 

–  orzeczenie lekarskie o stopniu uszczerbku na zdrowiu;  

–  oryginał faktury kosztów związanych z roszczeniem ubezpieczeniowym; 

–  lub inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające roszczenie. 

2. Wypłaty należnych świadczeń wypłacane będą w formie przelewu na wskazane przez 

ubezpieczonego konto bankowe bądź w formie gotówki w kasie Wykonawcy-ubezpieczyciela.  
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§ 6 

1.  Podstawą płatności składek jest polisa grupowa ubezpieczeniowa wystawiona na Zamawiającego, 

wymieniona w § 2 ust. 1 pkt. 4 lit. a niniejszej umowy.  

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należną sumę składek przelewem na konto 

Wykonawcy Nr …………………………………………………………..…… do ostatniego dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. Za datę 

płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod 

warunkiem, że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków. 

3.  Suma składek za każdy miesięczny okres objęcia ochroną ubezpieczeniową nie może przekroczyć 

wartości wynikającej z iloczynu ilości osób aktualnie objętych ubezpieczeniem i stawki składki za 

jednego ubezpieczonego. 

4.  Stawka składki za jednego ubezpieczonego w wariancie I w wysokości ………… zł, w wariancie 

II w wysokości…………zł, wariancie III w wysokości……….zł,  przez okres realizacji niniejszej 

umowy będzie niezmienna. 

5.  Podstawą do naliczenia składki jest imienny wykaz osób ubezpieczonych przygotowywany przez 

Zamawiającego. 

6.  Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca którego 

dotyczy, listy osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami, listy osób 

występujących z ubezpieczenia oraz innych wniosków ubezpieczonych. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie poprzez wskazanie 

osoby/ osób, która będzie prowadzić powyższą obsługę. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć 

umowę na obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na odrębnych, ustalonych ze wskazaną 

osobą/ osobami, warunkach przy czym  wynagrodzenie nie może być niższe niż 8,5%. W/w 

osoba/y będą wskazywane bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przystępowania pracowników do grupowego 

ubezpieczenia na życie poprzez właściwą reklamę i organizację procesu ubezpieczenia. 

2.  Nowo przystępujący do umowy ubezpieczenia grupowego pracownicy Zamawiającego będą 

ubezpieczani wg stawek i na warunkach zastosowanych w ofercie Wykonawcy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do zniesienia wszelkich okresów karencji dla osób objętych 

dotychczas u Zamawiającego grupowym ubezpieczeniem na życie oraz osób przystępujących do 

grupowego ubezpieczenia na życie, jeżeli przystąpili oni do ubezpieczenia poprzez złożenie 

deklaracji uczestnictwa i opłacenie składki przed upływem 3 miesięcy liczonych od daty: 

– rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy 

ubezpieczenia, 

– nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczanego z ubezpieczającym 

powstał po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej. 

– zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku małżonka/partnera pracownika), 

 – urodzenia się lub przysposobienia dziecka  (w przypadku dziecka pracownika), 

 – ukończenia 18-go roku życia (dotyczy dziecka pracownika), 

– powrotu z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego przez 

pracownika, współmałżonka/partnera, pełnoletnie dziecko. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania ubezpieczonemu, który przestał być  

pracownikiem, możliwości indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia bez okresu karencji po 

uprzednim złożeniu deklaracji oraz opłaceniu składki. Prawo do kontynuacji ubezpieczenia 

przysługuje Ubezpieczonemu posiadającemu minimum sześciomiesięczny staż w ubezpieczeniu. 

 

§ 8 

1.  Wykonawca porozumiewał się będzie z Zamawiającym za pośrednictwem brokera 

ubezpieczeniowego: OBG FIDUTIA Sp zo.o. ,  ul .  Krakowskie Przedmieście 4/6, 00 -

333 Warszawa,  tel. 22 850 66 90 lub 22 850 66 91,  - działającego na podstawie 

pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego. 
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 Firma brokerska wynagradzana będzie prowizyjnie przez Wykonawcę według stawek ustalonych 

lub  wynegocjowanych przez Brokera z Wykonawcą przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

2. Za realizację świadczeń oraz rozliczenia ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: 

a. Pan/Pani ……………………, tel. ……………..………….., faks …….….………………, w 

zakresie ……………………………………………………….; 

b. Pan/Pani ……………………., tel. ……………..………….., faks …….….………………, w 

zakresie ……………………………… 

§ 9 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa 

Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z 

zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w ciągu 60 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy 

terminu. 

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli do 

grupowego ubezpieczenia na życie, w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy przystąpi mniej 

niż 70 % osób objętych dotychczas u Zamawiającego grupowym ubezpieczeniem na życie.  

3.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust.1÷3 niniejszego paragrafu,  

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

wykonanej do dnia odstąpienia. 

 

§ 10 

1.  Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz zgodnie z możliwościami dokonania zmian przewidzianych przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

powszechny, właściwy dla Zamawiającego. 

3.  Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem Cywilnym, 

przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, 

poz. 66) oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (tekst  

jednolity  Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.).  

 

§ 11 

1.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 

Wykonawcy ani też przelać na niego swoich praw wynikających z umowy.  

2.  W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy.  

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla brokera 

ubezpieczeniowego wymienionego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

     

           

          Wykonawca                                     Zamawiający 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OFERTY 

 

 

KALKULACJA –  

„Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci 

pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostek jej 

podległych”. 
 

WARIANT I 

 
Tabela 1 - IB1 - świadczenia obligatoryjne  

1 2 3 4 5 6 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Wymagane, 

minimalne 

wartości 

świadczeń 

(wartości 

skumulowane) 

Oferta 

Wykonawcy- 

wzrost % 

wysokości 

świadczenia 

Oferta 

Wykonawcy- 

wysokość 

świadczenia 

po 

procentowym 

zwiększeniu 

wysokości 

świadczenia 

Maksymalna 

ilość punktów 

za 

poszczególne 

świadczenie 

Ilość 

przyzna-

nych 

punktów 

1.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku komunikacyjnego 

w pracy 

90 000,00 

    3   

2.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku komunikacyjnego  
67 500,00 

    3   

3.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku przy pracy 
67 500,00 

    3   

4.       Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
45 000,00 

    6   

5.      Śmierć ubezpieczonego 

spowodowany zawałem serca lub 

krwotokiem śródmózgowym 

45 000,00 

    5   

6.      Śmierć  ubezpieczonego  22 500,00     10   

7.      Trwały uszczerbek na 

zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku -- za 100% 

36 000,00 

    5   

8.     Trwały uszczerbek na zdrowiu 

w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku – za 1% trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 

360,00 

    8   

9. Trwały uszczerbek na zdrowiu w 

wyniku zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego -za 100% trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 

36 000,00 

    8   

10. Trwały uszczerbek na zdrowiu 

w wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego -za 1% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 

360,00 

    5   

11.  Śmierć współmałżonka 10 000,00     8   

12.     Śmierć współmałżonka 

ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

18 000,00 

    6   
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13.      Śmierć dziecka  2 700,00     6   
14. Śmierć rodziców 

ubezpieczonego oraz rodziców 

współmałżonka  

1 800,00 

    8   

15.  Urodzenie się dziecka 900,00     8   

16.  Urodzenie martwego dziecka 1 800,00     3   

17.  Osierocenie dziecka przez 

ubezpieczonego 
3 600,00 

    5   

18. Leczenie szpitalne- za jeden 

dzień pobytu 
  

        

a) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem 

komunikacyjnym 

135,00 

    3   

b) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem przy 

pracy 

135,00 

    3   

c) za dzień pobytu  w szpitalu 

spowodowanego zawałem serca lub 

krwotokiem śródmózgowym 

67,50 

    3   

d) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego nieszczęśliwym 

wypadkiem 

112,50 

    3   

e) za dzień pobytu  w szpitalu 

spowodowanego chorobą 
45,00 

    6   
f) OIT-jednorazowe 

świadczenie 
450,00 

    5   

g) rekonwalescencja ( za 1 

dzień zwolnienia) 
22,50 

    5   

19. Ciężkie zachorowanie 

ubezpieczonego (ilość zdarzeń 17, 

zgodna z opisem w SIWZ) 

4500,00 

(17 zdarzeń) 
    7   

20. Operacje chirurgiczne 2 700,00     

8 

  

       I klasa/ II klasa/ III klasa 1500/900/300       

21. Trwała niezdolność do pracy 9 000,00     3   

 

 

Tabela 2 - IB2 - świadczenia fakultatywne 

1 2 3 

Rodzaj świadczenia 

 

(fakultatywne) 

Świadczenie nie mniejsze niż 

(wartości skumulowane) 
TAK/NIE 

1. Ryczałt za leki  200,00 zł   

 

 

LEGENDA dla IB1: 

kolumna 3 i 4: wypełnia Wykonawca – oferując wysokość świadczenia (nie mniejszą niż minimalne 

wymagania Zamawiającego wymienione w kolumnie 2) Wykonawca wpisuje procentowy 

wzrost świadczenia  w kolumnie nr 3 i kwotowo ostateczną wysokość świadczenia po 

procentowym zwiększeniu (wzrosty co 10% od 0 do 100%) w kolumnie nr 4. Jeżeli 

wysokość świadczenia w danym świadczeniu nie ulega zwiększeniu tylko jest równa 

wysokości zaproponowanej w kolumnie nr 2 Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 30% oraz 

powtarza wysokość świadczenia z kolumny nr 2 w kolumnie nr 4.   
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kolumna 5: waga przyznawana przez Zamawiającego za poszczególne świadczenia: 

–   łączna suma punktów wynosi 146, 

–  wagi dla poszczególnych świadczeń były ustalenie w przedziale od 1 do 10 punktów. 

Kolumna 6: ilość przyznanych punktów zostanie obliczona na podstawie następująco: 

 maksymalna ilość punktów za poszczególne świadczenie (kolumna nr 5) x wzrost % 

wysokości świadczenia (kolumna nr 3). 
 

 

WARIANT II 
 

Tabela 1 - IIB1 - świadczenia obligatoryjne  

1 2 3 4 5 6 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Wymagane, 

minimalne 

wartości 

świadczeń 

(wartości 

skumulowane) 

Oferta 

Wykonawcy- 

wzrost % 

wysokości 

świadczenia 

Oferta 

Wykonawcy- 

wysokość 

świadczenia 

po 

procentowym 

zwiększeniu 

wysokości 

świadczenia 

Maksymalna 

ilość 

punktów za 

poszczególne 

świadczenie 

Ilość 

przyzna-

nych 

punktów 

1.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku 

komunikacyjnego w pracy 

150 000,00 

    3   
2.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku 

komunikacyjnego  

90 000,00 
    3   

3.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku przy pracy 
90 000,00 

    3   

4.       Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
60 000,00 

    6   

5.      Śmierć ubezpieczonego 

spowodowany zawałem serca lub 

krwotokiem śródmózgowym 

60 000,00 

    5   

6.      Śmierć  ubezpieczonego  30 000,00     10   
7.      Trwały uszczerbek na 

zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku -- za 

100% 

40 000,00 

    5   

8.     Trwały uszczerbek na 

zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku – za 1% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 

400,00 

    8   
9. Trwały uszczerbek na zdrowiu 

w wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego -za 

100% trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 

40 000,00 

    8   

10. Trwały uszczerbek na zdrowiu 

w wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego -za 1% 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 

400,00 

    5   

11.  Śmierć współmałżonka 11 000,00     8   
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12.     Śmierć współmałżonka 

ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

20 000,00 

    6   

13.      Śmierć dziecka  3 000,00     6   
14. Śmierć rodziców 

ubezpieczonego oraz rodziców 

współmałżonka  

2 000,00 

    8   

15.  Urodzenie się dziecka 1 100,00     8   

16.  Urodzenie martwego dziecka 2 000,00     3   

17.  Osierocenie dziecka przez 

ubezpieczonego 
4 000,00 

    5   

18. Leczenie szpitalne- za jeden 

dzień pobytu 
  

        

a) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem 

komunikacyjnym 

150,00 

    3   

b) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem przy 

pracy 

150,00 

    3   

c) za dzień pobytu  w szpitalu 

spowodowanego zawałem serca 

lub krwotokiem śródmózgowym 

75,00 

    3   

d) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego nieszczęśliwym 

wypadkiem 

125,00 

    3   

e) za dzień pobytu  w szpitalu 

spowodowanego chorobą 
50,00 

    6   
f) OIT-jednorazowe 

świadczenie 
500,00 

    5   

g) rekonwalescencja ( za 1 

dzień zwolnienia) 
25,00 

    5   

19. Ciężkie zachorowanie 

ubezpieczonego (ilość zdarzeń 22, 

zgodna z opisem w SIWZ) 

5 000,00 

    7   

20. Operacje chirurgiczne 4 500,00     8   

       I klasa/ II klasa/ III klasa 2500/1500/500         

21. Trwała niezdolność do pracy 20 000,00     3   

 

Tabela 2 - IIB2 - świadczenia fakultatywne 

1 2 3 

Rodzaj świadczenia 

 

(fakultatywne) 

Świadczenie nie 

mniejsze niż (wartości 

skumulowane) 

TAK/NIE 

1. Ryczałt za leki 300,00 zł   

 

 

LEGENDA dla IIB1: 

kolumna 3 i 4: wypełnia Wykonawca – oferując wysokość świadczenia (nie mniejszą niż minimalne 

wymagania Zamawiającego wymienione w kolumnie 2) Wykonawca wpisuje procentowy 

wzrost świadczenia  w kolumnie nr 3 i kwotowo ostateczną wysokość świadczenia po 
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procentowym zwiększeniu (wzrosty co 10% od 0 do 100%) w kolumnie nr 4. Jeżeli 

wysokość świadczenia w danym świadczeniu nie ulega zwiększeniu tylko jest równa 

wysokości zaproponowanej w kolumnie nr 2 Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 30% oraz 

powtarza wysokość świadczenia z kolumny nr 2 w kolumnie nr 4.   

kolumna 5: waga przyznawana przez Zamawiającego za poszczególne świadczenia: 

–   łączna suma punktów wynosi 146, 

–  wagi dla poszczególnych świadczeń były ustalenie w przedziale od 1 do 10 punktów. 

Kolumna 6: ilość przyznanych punktów zostanie obliczona na podstawie następująco: 

 maksymalna ilość punktów za poszczególne świadczenie (kolumna nr 5) x wzrost % 

wysokości świadczenia  (kolumna nr 3). 
 

WARIANT III 
 

Tabela 1 - IIIB1 - świadczenia obligatoryjne  

1 2 3 4 5 6 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

Wymagane, 

minimalne 

wartości 

świadczeń 

(wartości 

skumulowane) 

Oferta 

Wykonawcy- 

wzrost % 

wysokości 

świadczenia 

Oferta 

Wykonawcy- 

wysokość 

świadczenia 

po 

procentowym 

zwiększeniu 

wysokości 

świadczenia 

Maksymalna 

ilość 

punktów za 

poszczególne 

świadczenie 

Ilość 

przyzna-

nych 

punktów 

1.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku 

komunikacyjnego w pracy 

180 000,00 

    3   
2.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku 

komunikacyjnego  

120 000,00 

    3   

3.      Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku wypadku przy pracy 
120 000,00 

    3   

4.       Śmierć ubezpieczonego w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku 
80 000,00 

    6   

5.      Śmierć ubezpieczonego 

spowodowany zawałem serca lub 

krwotokiem śródmózgowym 

80 000,00 

    5   

6.      Śmierć  ubezpieczonego  42 500,00     10   
7.      Trwały uszczerbek na 

zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku -- za 

100% 

48 000,00 

    5   
8.     Trwały uszczerbek na 

zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku – za 

1% trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 

480,00 

    8   
9. Trwały uszczerbek na zdrowiu 

w wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego -za 

100% trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 

48 000,00 

    8   

10. Trwały uszczerbek na 

zdrowiu w wyniku zawału serca 

lub krwotoku śródmózgowego -za 

1% trwałego uszczerbku na 

480,00 

    5   
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zdrowiu 

11.  Śmierć współmałżonka 13 000,00     8   

12.     Śmierć współmałżonka 

ubezpieczonego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 

24 000,00 

    6   

13.      Śmierć dziecka  3 600,00     6   
14. Śmierć rodziców 

ubezpieczonego oraz rodziców 

współmałżonka  

2 600,00 
    8   

15.  Urodzenie się dziecka 1 500,00     8   

16.  Urodzenie martwego dziecka 2 400,00     3   

17.  Osierocenie dziecka przez 

ubezpieczonego 
4 800,00 

    5   

18. Leczenie szpitalne- za jeden 

dzień pobytu 
  

        

a) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem 

komunikacyjnym 

190,00 

    3   

b) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego wypadkiem przy 

pracy 

190,00 

    3   
c) za dzień pobytu  w 

szpitalu spowodowanego 

zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 

100,00 

    3   

d) za dzień pobytu w szpitalu 

spowodowanego nieszczęśliwym 

wypadkiem 

165,00 

    3   

e) za dzień pobytu  w 

szpitalu spowodowanego chorobą 
65,00 

    6   
f) OIT-jednorazowe 

świadczenie 
600,00 

    5   

g) rekonwalescencja ( za 1 

dzień zwolnienia) 
30,00 

    5   

19. Ciężkie zachorowanie 

ubezpieczonego (ilość zdarzeń 

31, zgodna z opisem w SIWZ) 

6 000,00 

    7   

20. Operacje chirurgiczne 5 400,00 

    8          I klasa/ II klasa/ III klasa 3000/1800/600 

21. Trwała niezdolność do pracy 24 000,00     3   

22. Leczenie specjalistyczne 3 000,00     6   

23. Ciężkie zachorowanie 

współmałżonka (ilość zdarzeń 17, 

zgodna z opisem w SIWZ) 

5 000,00 

    8   

24. Ciężkie zachorowanie dziecka 

(ilość zdarzeń 20, zgodna z 

opisem w SIWZ) 

3 000,00 

    8   

25. Assistance (zgodnie z opisem 

w SIWZ) 
Świadczenie obowiązkowe 
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Tabela 2 – IIIB3 - świadczenia fakultatywne  

1 2 3 

Rodzaj świadczenia 

 

(fakultatywne) 

Świadczenie nie mniejsze niż 

(wartości skumulowane) 
TAK/NIE 

1. Ryczałt za leki 400,00 zł   

2. Wystąpienie trwałego uszczerbku na 

zdrowiu u współmałżonka 

Ubezpieczonego w następstwie 

wypadku za 1% trwałego uszczerbku na 

zdrowiu 

200,00 zł  

 

LEGENDA dla IIIB1: 

kolumna 3 i 4: wypełnia Wykonawca – oferując wysokość świadczenia (nie mniejszą niż minimalne 

wymagania Zamawiającego wymienione w kolumnie 2) Wykonawca wpisuje procentowy 

wzrost świadczenia  w kolumnie nr 3 i kwotowo ostateczną wysokość świadczenia po 

procentowym zwiększeniu (wzrosty co 10% od 0 do 100%) w kolumnie nr 4. Jeżeli 

wysokość świadczenia w danym świadczeniu nie ulega zwiększeniu tylko jest równa 

wysokości zaproponowanej w kolumnie nr 2 Wykonawca wpisuje w kolumnie nr 30% oraz 

powtarza wysokość świadczenia z kolumny nr 2 w kolumnie nr 4.   

kolumna 5: waga przyznawana przez Zamawiającego za poszczególne świadczenia: 

–   łączna suma punktów wynosi 168, 

–  wagi dla poszczególnych świadczeń były ustalenie w przedziale od 1 do 10 punktów. 

Kolumna 6: ilość przyznanych punktów zostanie obliczona na podstawie następująco: 

 maksymalna ilość punktów za poszczególne świadczenie (kolumna nr 5) x wzrost % 

wysokości świadczenia  (kolumna nr 3). 

 
 

 

 

 

……………………..................…. 

podpis osoby/osób upełnomocnionych – 

Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO OFERTY 

 

Podział osób zatrudnionych i obecnie ubezpieczonych ze względu na wiek i płeć 
 

Pracownicy Prokuratury Rejonowej  Łódź-Bałuty w Łodzi 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 M 21-06-1966 46  17 K 08-07-1982 30  33 K 29-09-1962 50 

2 K 06-03-1960 52  18 K 26-03-1982 30  34 K 27-05-1978 34 

3 M 12-06-1972 40  19 K 05-01-1977 35  35 K 06-01-1971 41 

4 M 26-03-1983 29  20 K 25-07-1974 38  36 K 30-05-1968 44 

5 K 14-08-1987 25  21 K 22-04-1969 43  37 K 01-03-1970 42 

6 K 10-09-1983 29  22 K 07-12-1966 46  38 K 15-06-1978 34 

7 K 08-12-1966 46  23 M 07-10-1966 46  39 K 23-05-1955 57 

8 K 01-06-1961 51  24 M 12-11-1975 37  40 K 01-08-1959 53 

9 K 03-04-1959 53  25 K 12-01-1968 44  41 K 16-12-1959 53 

10 K 01-04-1980 32  26 K 28-04-1984 28  42 K 10-06-1955 57 

11 K 31-08-1981 31  27 K 13-07-1985 27  43 K 17-10-1962 50 

12 M 17-06-1976 36  28 M 18-03-1978 34  44 K 30-06-1959 53 

13 K 13-10-1957 55  29 K 28-05-1961 51  45 K 16-11-1967 45 

14 K 03-02-1973 39  30 K 29-05-1976 36  46 K 02-10-1977 35 

15 K 31-05-1971 41  31 K 06-10-1972 40  47 K 01-09-1965 47 

16 K 22-01-1960 52  32 K 21-09-1961 51      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Brzezinach 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 10-08-1960 52  6 K 18-02-1961 51  11 M 21-05-1980 32 

2 K 10-02-1977 35  7 M 17-02-1972 40  12 M 04-02-1967 45 

3 K 04-07-1969 43  8 K 25-04-1967 45  13 K 20-06-1961 51 

4 M 19-08-1956 56  9 K 09-03-1966 46      

5 K 10-09-1967 45  10 K 07-10-1980 32      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 01-04-1963 49  13 K 30-05-1978 34  25 M 01-05-1973 39 

2 K 01-08-1979 33  14 M 02-10-1979 33  26 K 17-05-1979 33 

3 M 20-01-1952 60  15 M 18-10-1963 49  27 K 02-02-1956 56 

4 K 16-01-1965 47  16 K 24-08-1975 37  28 K 05-03-1957 55 

5 K 23-12-1971 41  17 K 18-01-1958 54  29 M 06-01-1986 26 

6 K 21-11-1978 34  18 K 21-02-1971 41  30 K 12-07-1956 56 

7 K 22-07-1973 39  19 K 24-11-1960 52  31 K 22-12-1979 33 

8 K 01-04-1968 44  20 K 10-12-1973 39  32 K 08-01-1974 38 

9 M 23-04-1980 32  21 M 26-07-1982 30  33 K 17-10-1953 59 

10 M 18-05-1987 25  22 K 30-11-1967 45  34 K 23-06-1971 41 

11 K 12-05-1986 26  23 K 11-08-1965 47  35 M 09-03-1975 37 

12 K 22-07-1960 52  24 K 14-04-1973 39  36 M 07-12-1976 36 

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kutnie 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 24-02-1965 47  7 K 19-02-1962 50  13 K 27-04-1963 49 

2 M 04-07-1962 50  8 K 07-09-1987 25  14 K 10-07-1959 53 

3 K 30-10-1963 49  9 K 12-03-1977 35  15 M 17-12-1979 33 

4 K 09-08-1984 28  10 K 28-02-1959 53  16 K 20-11-1957 55 
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5 M 16-10-1968 44  11 K 22-03-1972 40  17 M 29-03-1959 53 

6 K 08-03-1980 32  12 K 19-07-1981 31  18 M 06-10-1962 50 

       

 
 
 
       

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Łęczycy 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 04-08-1970 42  5 K 08-03-1972 40  9 M 26-01-1968 44 

2 M 24-01-1970 42  6 K 13-06-1971 41  10 K 27-09-1977 35 

3 K 06-10-1974 38  7 K 29-08-1972 40  11 K 27-03-1972 40 

4 M 17-01-1978 34  8 M 27-10-1973 39      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w  Łowiczu 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 27-10-1972 40  7 K 22-12-1956 56  13 K 10-02-1959 53 

2 K 22-09-1957 55  8 K 23-01-1959 53  14 K 17-07-1959 53 

3 K 07-05-1965 47  9 M 22-10-1980 32  15 K 23-03-1983 29 

4 M 03-03-1972 40  10 K 06-10-1983 29  16 K 12-03-1979 33 

5 K 23-04-1986 26  11 M 14-03-1979 33  17 K 03-02-1983 29 

6 K 11-05-1968 44  12 M 06-11-1977 35  18 M 19-02-1955 57 

              

Pracownicy Prokuratury Okręgowej w Łodzi 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 08-06-1948 64  49 K 26-11-1966 46  97 M 01-08-1966 46 

2 M 01-11-1947 65  50 M 02-12-1975 37  98 M 07-02-1978 34 

3 M 01-06-1953 59  51 M 24-09-1973 39  99 K 07-03-1961 51 

4 M 13-12-1963 49  52 M 27-07-1957 55  100 K 27-06-1967 45 

5 K 14-07-1954 58  53 K 22-05-1968 44  101 K 29-12-1959 53 

6 M 06-01-1956 56  54 K 11-10-1983 29  102 M 08-11-1976 36 

7 M 06-01-1969 43  55 M 13-08-1957 55  103 K 23-05-1972 40 

8 M 02-11-1947 65  56 K 02-05-1981 31  104 K 26-03-1961 51 

9 M 03-06-1945 67  57 M 17-06-1965 47  105 M 04-12-1977 35 

10 K 16-02-1964 48  58 M 22-12-1978 34  106 M 02-07-1980 32 

11 K 18-08-1977 35  59 K 11-01-1982 30  107 K 27-12-1957 55 

12 K 02-05-1976 36  60 M 14-09-1954 58  108 M 06-06-1986 26 

13 M 12-06-1980 32  61 K 30-05-1955 57  109 M 24-06-1960 52 

14 M 20-02-1980 32  62 K 17-04-1979 33  110 K 10-03-1954 58 

15 K 13-04-1957 55  63 K 03-09-1982 30  111 M 26-04-1963 49 

16 K 20-11-1963 49  64 M 20-06-1958 54  112 M 29-03-1971 41 

17 M 15-04-1974 38  65 K 09-05-1968 44  113 K 13-12-1962 50 

18 K 29-01-1970 42  66 K 30-06-1958 54  114 M 08-01-1962 50 

19 K 26-06-1968 44  67 M 10-11-1980 32  115 M 13-01-1943 69 

20 K 31-08-1977 35  68 M 05-03-1976 36  116 M 23-05-1973 39 

21 K 30-11-1955 57  69 K 06-09-1982 30  117 M 09-10-1966 46 

22 K 06-06-1970 42  70 K 06-05-1981 31  118 M 13-05-1964 48 

23 M 28-03-1989 23  71 K 17-06-1961 51  119 K 26-02-1968 44 

24 M 06-04-1961 51  72 M 05-08-1970 42  120 M 27-11-1957 55 

25 K 01-01-1963 49  73 M 31-12-1984 28  121 K 15-12-1962 50 

26 K 25-03-1950 62  74 K 31-05-1972 40  122 K 29-06-1955 57 

27 K 08-02-1958 54  75 K 25-09-1951 61  123 K 11-02-1986 26 

28 K 13-10-1966 46  76 K 13-03-1974 38  124 K 30-01-1976 36 

29 M 18-06-1983 29  77 M 30-08-1983 29  125 K 19-10-1952 60 

30 K 06-05-1967 45  78 K 17-09-1976 36  126 M 30-08-1972 40 
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31 M 31-05-1971 41  79 K 25-03-1952 60  127 K 05-08-1963 49 

32 M 08-04-1986 26  80 K 25-02-1961 51  128 K 16-01-1958 54 

33 K 16-05-1968 44  81 K 03-02-1950 62  129 K 03-06-1965 47 

34 M 01-11-1962 50  82 M 24-06-1958 54  130 K 29-08-1970 42 

35 M 20-06-1955 57  83 K 27-09-1962 50  131 M 27-08-1966 46 

36 M 05-10-1961 51  84 M 14-06-1969 43  132 K 17-10-1979 33 

37 K 09-11-1963 49  85 K 01-03-1972 40  133 K 28-07-1963 49 

38 K 06-12-1951 61  86 M 23-05-1982 30  134 K 13-04-1982 30 

39 K 22-04-1971 41  87 M 19-11-1964 48  135 K 19-03-1971 41 

40 M 05-01-1963 49  88 K 31-12-1967 45  136 K 26-10-1965 47 

41 K 06-11-1959 53  89 K 20-08-1967 45  137 M 04-07-1960 52 

42 K 29-12-1971 41  90 K 20-01-1958 54  138 M 05-12-1963 49 

43 K 25-03-1961 51  91 K 01-01-1971 41  139 K 22-07-1973 39 

44 M 23-11-1970 42  92 M 21-08-1970 42  140 K 02-06-1980 32 

45 M 27-07-1973 39  93 M 04-09-1959 53  141 K 12-07-1980 32 

46 K 03-07-1973 39  94 M 10-02-1978 34  142 K 29-11-1951 61 

47 K 03-01-1964 48  95 M 18-04-1981 31  143 K 27-11-1958 54 

48 K 10-04-1947 65  96 K 10-12-1962 50  144 M 24-07-1977 35 

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Pabianicach 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 M 24-11-1977 35  10 K 28-09-1979 33  19 K 17-03-1970 42 

2 K 17-12-1979 33  11 M 18-03-1975 37  20 K 29-04-1976 36 

3 M 24-10-1976 36  12 K 14-08-1956 56  21 K 30-04-1956 56 

4 K 30-05-1972 40  13 K 13-01-1966 46  22 K 28-05-1980 32 

5 K 04-06-1983 29  14 K 05-02-1968 44  23 M 07-03-1979 33 

6 M 22-04-1976 36  15 K 10-08-1982 30  24 K 21-12-1980 32 

7 M 12-05-1979 33  16 K 06-05-1960 52  25 K 16-08-1978 34 

8 K 13-03-1984 28  17 K 03-12-1986 26  26 K 28-09-1979 33 

9 K 24-06-1959 53  18 M 30-07-1979 33      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie w Łodzi 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 27-01-1977 35  15 K 06-08-1978 34  29 K 04-04-1976 36 

2 K 11-06-1957 55  16 M 31-01-1975 37  30 K 18-04-1958 54 

3 K 17-01-1959 53  17 K 14-05-1979 33  31 K 25-03-1966 46 

4 K 18-11-1962 50  18 K 20-09-1961 51  32 K 09-03-1972 40 

5 K 12-12-1976 36  19 K 05-11-1964 48  33 K 21-02-1972 40 

6 K 01-03-1963 49  20 K 01-02-1971 41  34 K 04-05-1986 26 

7 K 30-10-1962 50  21 K 21-06-1946 66  35 K 31-10-1978 34 

8 K 12-10-1970 42  22 K 10-12-1984 28  36 K 13-02-1982 30 

9 K 22-06-1987 25  23 K 26-08-1966 46  37 K 26-12-1966 46 

10 K 05-09-1987 25  24 M 12-01-1977 35  38 K 19-03-1977 35 

11 K 27-02-1984 28  25 M 23-03-1959 53  39 K 23-03-1984 28 

12 M 21-04-1977 35  26 K 26-07-1978 34  40 M 22-07-1977 35 

13 K 28-05-1970 42  27 K 08-09-1958 54  41 M 14-09-1972 40 

14 K 09-08-1983 29  28 K 06-06-1957 55      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 25-04-1956 56  6 K 16-03-1960 52  11 K 07-11-1955 57 

2 K 16-09-1978 34  7 K 09-08-1975 37  12 M 30-01-1975 37 

3 M 24-07-1960 52  8 M 09-07-1953 59  13 K 21-06-1954 58 

4 M 10-07-1980 32  9 M 23-01-1972 40  14 M 17-05-1983 29 
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5 M 10-04-1978 34  10 K 27-03-1968 44      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 08-10-1978 34  7 K 07-03-1983 29  13 K 20-12-1977 35 

2 K 19-03-1967 45  8 M 03-11-1963 49  14 M 20-09-1980 32 

3 K 23-10-1984 28  9 K 28-02-1970 42  15 M 27-12-1981 31 

4 K 15-09-1976 36  10 K 21-08-1970 42  16 K 26-10-1954 58 

5 K 19-09-1961 51  11 K 14-11-1976 36  17 K 21-08-1958 54 

6 K 01-09-1958 54  12 K 11-06-1966 46      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej Łódź- Śródmieście w Łodzi 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 21-09-1950 62  18 K 14-08-1968 44  35 K 21-11-1970 42 

2 K 04-09-1981 31  19 K 14-07-1981 31  36 K 18-12-1971 41 

3 M 05-02-1969 43  20 M 30-10-1947 65  37 K 03-08-1977 35 

4 K 23-10-1975 37  21 K 16-09-1971 41  38 K 23-02-1968 44 

5 M 11-05-1959 53  22 K 20-07-1977 35  39 K 11-07-1966 46 

6 K 10-01-1977 35  23 K 19-03-1962 50  40 M 09-01-1973 39 

7 K 08-10-1979 33  24 K 16-06-1972 40  41 K 10-12-1964 48 

8 K 19-07-1964 48  25 K 30-01-1980 32  42 K 17-12-1982 30 

9 K 30-12-1977 35  26 M 17-05-1968 44  43 K 08-09-1969 43 

10 M 09-03-1966 46  27 K 04-07-1949 63  44 K 13-09-1966 46 

11 K 05-03-1979 33  28 K 14-12-1987 25  45 K 27-07-1971 41 

12 K 04-06-1981 31  29 K 13-12-1960 52  46 M 31-03-1974 38 

13 K 15-04-1961 51  30 K 03-11-1976 36  47 K 25-03-1967 45 

14 K 07-06-1959 53  31 K 15-06-1982 30  48 K 16-05-1960 52 

15 K 05-02-1963 49  32 K 04-01-1978 34  49 K 08-10-1965 47 

16 K 22-03-1974 38  33 K 07-11-1978 34      

17 M 15-04-1980 32  34 K 16-03-1960 52      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej Łódź- Widzew w Łodzi 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 22-08-1975 37  14 K 04-08-1968 44  27 K 16-08-1956 56 

2 M 09-06-1960 52  15 K 28-02-1979 33  28 K 06-12-1979 33 

3 K 29-06-1977 35  16 K 10-06-1968 44  29 K 14-08-1968 44 

4 K 24-06-1980 32  17 K 15-09-1975 37  30 K 04-05-1971 41 

5 K 21-11-1975 37  18 M 22-05-1973 39  31 K 31-10-1982 30 

6 M 20-03-1974 38  19 K 19-01-1970 42  32 K 26-11-1978 34 

7 K 18-09-1985 27  20 K 14-06-1984 28  33 K 30-10-1954 58 

8 K 07-05-1957 55  21 K 11-12-1979 33  34 K 11-06-1975 37 

9 M 02-12-1975 37  22 K 05-01-1984 28  35 K 14-06-1954 58 

10 K 25-02-1975 37  23 K 18-05-1959 53  36 K 14-04-1958 54 

11 K 09-06-1974 38  24 K 25-02-1986 26  37 M 08-01-1977 35 

12 K 26-10-1977 35  25 M 20-01-1978 34  38 M 08-09-1957 55 

13 M 07-09-1971 41  26 K 13-07-1968 44      

              

Pracownicy Prokuratury Rejonowej w Zgierzu 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 29-05-1977 35  11 M 03-08-1955 57  21 K 31-05-1961 51 

2 K 27-03-1971 41  12 K 20-02-1949 63  22 K 11-05-1977 35 

3 K 22-05-1980 32  13 K 20-04-1971 41  23 K 04-03-1971 41 

4 K 21-07-1970 42  14 K 09-02-1959 53  24 K 03-03-1988 24 

5 K 09-06-1987 25  15 K 11-02-1982 30  25 M 16-02-1979 33 
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6 K 27-11-1980 32  16 M 21-07-1970 42  26 K 30-05-1980 32 

7 K 17-11-1978 34  17 K 21-10-1959 53  27 K 25-11-1974 38 

8 M 06-12-1970 42  18 K 22-09-1964 48  28 K 18-08-1968 44 

9 M 02-08-1980 32  19 K 06-04-1955 57  29 M 01-09-1979 33 

10 K 17-01-1966 46  20 K 25-06-1972 40      

              

Współubezpieczeni małżonkowie i dorosłe dzieci 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 K 05-05-1977 35  13 K 04-08-1989 23  25 M 02-01-1967 45 

2 M 16-02-1977 35  14 M 17-07-1965 47  26 K 22-10-1986 26 

3 K 19-03-1974 38  15 K 21-011985 27  27 M 30-08-1960 52 

4 K 18-04-1975 37  16 K 26-121981 31  28 K 27-09-1957 55 

5 K 21-07-1977 35  17 M 09-06-1980 32  29 M 06-07-1956 56 

6 K 26-03-1982 30  18 K 23-12-1983 29  30 M 21-02-1973 39 

7 M 03-07-1958 54  19 M 10-06-1975 37  31 K 16-10-1964 48 

8 K 14-12-1987 25  20 K 14-091987 25  32 K 30-06-1981 31 

9 K 10-06-1978 34  21 M 07-12-1988 24  33 K 15-12-1989 23 

10 M 16-05-1974 38  22 M 17-04-1987 25  34 M 05-04-1984 28 

11 M 28-06-1980 32  23 K 12-05-1987 25      

12 K 30-111982 30  24 M 20-03-1979 33      

              

Prokuratorzy w stanie spoczynku 

LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek  LP K/M Data Wiek 

1 M 14-04-1958 54  21 M 20-09-1959 53  41 K 30-06-1932 80 

2 K 12-11-1930 82  22 M 03-01-1961 51  42 K 09-10-1930 82 

3 K 01-03-1941 71  23 K 23-03-1942 70  43 K 09-11-1929 83 

4 K 16-04-1942 70  24 K 31-10-1951 61  44 M 14-01-1943 69 

5 K 13-05-1959 53  25 M 05-07-1935 77  45 K 16-10-1929 83 

6 M 14-02-1959 53  26 K 03-11-1954 58  46 M 10-03-1933 79 

7 M 19-01-1941 71  27 K 22-01-1954 58  47 K 05-01-1929 83 

8 K 10-07-1952 60  28 K 17-02-1951 61  48 K 17-09-1940 72 

9 M 20-01-1940 72  29 K 05-11-1961 51  49 K 09-09-1938 74 

10 K 12-02-1936 76  30 K 25-02-1945 67  50 K 05-06-1931 81 

11 K 28-11-1946 66  31 M 12-05-1937 75  51 K 10-06-1933 79 

12 K 14-06-1954 58  32 K 22-02-1952 60  52 K 20-01-1933 79 

13 K 10-07-1963 49  33 K 13-06-1969 43  53 K 14-12-1928 84 

14 M 26-02-1966 46  34 M 02-08-1943 69  54 M 29-07-1930 82 

15 K 13-02-1957 55  35 K 15-06-1971 41  55 M 15-10-1921 91 

16 K 08-08-1947 65  36 K 09-02-1969 43  56 M 18-05-1930 82 

17 K 28-06-1945 67  37 M 28-09-1924 88  57 M 08-03-1933 79 

18 K 04-01-1946 66  38 M 17-05-1928 84  58 K 05-10-1937 75 

19 M 02-02-1945 67  39 M 23-01-1935 77      

20 M 16-07-1966 46  40 M 03-02-1923 89      

              

              

   osoby zaznaczone tym kolorem są obecnie ubezpieczone    

   białe pole  osoby obecnie nie ubezpieczone       

              
 


