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Załącznik nr 1 do Oferty 

Zakres zmian w OWU Wykonawcy 

do oferty składanej w trybie przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na 
życie pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 oraz członków ich rodzin. 

 

 

Działając w trybie art. 812 § 8 kodeksu cywilnego Wykonawca stwierdza, że: 

I. Wprowadza się następujące zmiany w zapisach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego, kod warunków OWU_OG_PZ_01_2017 (dalej: OWU 
PZ): 

1. w OWU PZ § 2 ust. 3 pkt 2) otrzymuje następującą treść: 

„zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – bakteryjna lub wirusowa infekcja opon mózgowo-
rdzeniowych powodująca zaburzenia funkcji mózgu i prowadząca do powstania trwałych 
ubytków neurologicznych utrzymujących się dłużej niż 3 kolejne miesiące. Rozpoznanie musi 
być potwierdzone przez lekarza neurologa na podstawie wyników badania płynu mózgowo- -
rdzeniowego;” 

2. w OWU PZ w § 2 ust. 3 pkt 13) słowa „łagodny guz mózgu, w tym oponiak” zastępuje się 
słowem „oponiak”, 

3. w OWU PZ w § 2 ust. 3 pkt 20) słowa „pomostowanie aortalno-wieńcowe (by-pass)” 
zastępuje się słowami „chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass”; 

4. w OWU PZ w § 2 ust. 3 pkt 21) słowa „przeszczep narządu” zastępuje się słowami 
„transplantacja organów”; 

5. w OWU PZ w § 2 ust. 3 pkt 22) słowa „przewlekła niewydolność wątroby” zastępuje się 
słowami „schyłkowa niewydolność wątroby”; 

6. W OWU PZ w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 42) w brzmieniu: 

„Choroba Leśniowskiego-Crohna - przewlekłe, nieswoiste zapaleniem jelita wykazujące 

skłonność do ziarninowania. Odpowiedzialnością Towarzystwa objęta jest wyłącznie taka 

choroba Leśniowskiego-Crohna, w przebiegu której doszło do powstania przetoki, ropnia lub 

przewężenia jelita i która potwierdzona została badaniem histopatologicznym”; 

7. W OWU PZ w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 43) w brzmieniu: 

„kardiomiopatia – trwałe i nierokujące poprawy upośledzenie funkcji lewej komory serca, 

prowadzące do wystąpienia przewlekłej niewydolności serca sklasyfi kowanej jako IV 

stopień według NYHA z frakcją wyrzutową lewej komory serca mniejszą niż 25%. Tak 

określona niewydolność krążenia musi utrzymywać się, pomimo stosowania odpowiedniego 

leczenia, przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Klasa IV wg NYHA oznacza, że najmniejszy 

wysiłek powoduje pojawienie się zmęczenia, duszności, kołatania serca lub bólu 

dławicowego, a dolegliwości te występują także w spoczynku. Zakres ubezpieczenia nie 

obejmuje przypadków, gdy przyczyną wystąpienia choroby było nadużywanie alkoholu lub 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Rozpoznanie 

musi być postawione w oparciu o obowiązujące kryteria medyczne przez kardiologa i być 

potwierdzone wynikami badań echokardiografi cznych;” 
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8. w OWU PZ w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 44) o następującej treści: 

„przewlekłe zapalenie wątroby - ostra i podostra martwica wątroby spowodowana 

zapaleniem wątroby, prowadząca szybko do jej niewydolności. Rozpoznanie musi być 

potwierdzone przez specjalistę oraz wynikami badań wykazującymi spełnienie co najmniej 

trzech z poniższych warunków: 

a) nagłe zmniejszenie się rozmiaru wątroby, 

b) nagłe pogorszenie się wyników badań czynnościowych wątroby, 

c) narastająca żółtaczka, 

d) encefalopatia wątrobowa, 

e) rozległa martwica rozpływna;” 

9. W OWU PZ w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 45) w brzmieniu: 

„schyłkowa niewydolność oddechowa – choroba płuc powodująca przewlekłą niewydolność 

oddechową wyrażającą się wszystkimi niżej wymienionymi objawami: 

f) natężona objętość wydechowa jednosekundowa (FEV1)utrzymująca się na poziomie 

poniżej jednego litra w kolejnych badaniach, 

g) konieczność prowadzenia stałej terapii tlenem ze względu na hipoksemię, 

h) ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) poniżej 55 mmHg, 

duszność spoczynkowa 

10. Pozostałe postanowienia OWU PZ pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
braku zgodności pomiędzy treścią OWU PZ (ze zmianami wprowadzonymi niniejszą klauzulą) 
a postanowieniami SIWZ, obowiązują nadrzędne nad OWU PZ postanowienia SIWZ. W 
kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU PZ w sposób nieprowadzący 
do sprzeczności oferty z SIWZ. 

 

II. Wprowadza się następujące zmiany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Operacji 
Chirurgicznych Ubezpieczonego, kod warunków OWU_OG_OCH_01_2017 (dalej: OWU OCH): 

1. § 3 ust. 3 OWU OCH otrzymuje brzmienie: 

W przypadku operacji chirurgicznej należącej: 

1) do kategorii 1 – Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 100% 
sumy ubezpieczenia; 

2) do kategorii 2 – Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 60% 
sumy ubezpieczenia; 

3) do kategorii 3 – Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 20% 
sumy ubezpieczenia. 

2. Pozostałe postanowienia OWU OCH pozostają bez zmian, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
braku zgodności pomiędzy treścią OWU OCH (ze zmianami wprowadzonymi niniejszą 
klauzulą) a postanowieniami SIWZ, obowiązują nadrzędne nad OWU OCH postanowienia 
SIWZ. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU w sposób 
nieprowadzący do sprzeczności oferty z SIWZ. 

 

 


