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TTEELL EEFFOONNYY::  

Centrala 
tel. 91 466 10 00 

Sekretariat Dyrektora  
oraz 
Zastępcy Dyrektora 
ds. Ekonomiczno –  
Administracyjnych  
tel. 91 466 10 10 
fax. 91 466 10 15 

Sekretariat 
Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa 
tel. 91 466 10 16 

Główny Księgowy 
tel. 91 466 10 17 

Naczelna Pielęgniarka 
tel. 91 466 10 18 

Dział Sprzedaży Usług 
Medycznych i Marketingu 
tel. 91 466 10 45 

Dział Zamówień  
Publicznych 
tel. 91 466 10 86 

Dział Organizacyjno-
Prawny 
tel. 91 466 10 29 

Dział Administracyjno-
Gospodarczy 
tel. 91 466 10 54 

Dział Zaopatrzenia 
tel. 91 466 10 30 
fax. 91 466 10 31 

Dział Kadrowo-Płacowy 
tel. 91 466 10 39 

Dział Techniczny 
tel. 91 466 10 70 

KRS: 0000018427 
NIP:  955-19-08-958 
REGON: 000288900 

Strona internetowa 
spsk2-szczecin.pl 

Poczta e-mail 
spsk2@spsk2-szczecin.pl 
 

 

Szczecin, dn. 15.05.2017 r. 
Znak sprawy: ZP/220/25/17       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę grupowego 
ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 
PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. 
 

WYJAŚNIENIE NR 2    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

 
Pytanie 1 
Udzielając odmownej odpowiedzi na pytanie 24 Zamawiający wskazał, że Wykonawcy nie mogą 
ustalać wysokości świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie „tabeli norm 
oceny procentowej uszczerbku obowiązującej u Wykonawcy” Zamawiający nie zgodził się na to, aby 
„tylko w przypadku uszczerbku skatalogowanego w OWU Wykonawcy i po spełnieniu pozostałych 
warunków Umowy ubezpieczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przyznania prawa do 
świadczenia”. W związku z tym, iż tym samym Zamawiający wprowadził nową regulację, która 
wcześniej nie była ujęta w SIWZ, a jednocześnie nie wskazał rozwiązania potencjalnego problemu, 
jaki się przy tym stworzył (wskazano wyłącznie, jak nie można dokonywać oceny, ale nie wskazano – 
jak należy to robić) – pilna prośba o doprecyzowanie i precyzyjne określenie, jak w takim razie i na 
podstawie jakich dokumentów ma być dokonywana ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu, która 
będzie akceptowana przez Zamawiającego? 
Odpowiedź  
Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 24 i jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawcy mogą 
ustalać wysokości świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie: 
- tabeli norm oceny procentowej uszczerbku obowiązującej u Wykonawcy, 
jak również: 
- zgłoszonego roszczenia, 
- dokumentacji medycznej potwierdzającej trwały uszczerbek na zdrowiu, 
- innych dokumentów – jeżeli są niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia. 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia po spełnieniu 
warunków zawartych w umowie ubezpieczenia. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zapis, że odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy tylko 
uszczerbków skatalogowanych w OWU Wykonawcy. 
 
Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

         Z poważaniem 
  


