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znak sprawy: ZP/220/89/17                                                              Szczecin, dnia 31.10.2017r 
                                       
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa grupowego 
ubezpieczenia na życie pracowników  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 
2 PUM w Szczecinie  oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 
 

     Wyjaśnienia 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego 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 
Wzór umowy, załącznik nr 4 § 7 pkt 3. W nawiązaniu do zapisów czy Zamawiający zgodzi się 
aby obsługa ubezpieczenie była realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu 
informatycznego, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu? 
Wówczas aktualizacja listy osób ubezpieczonych, przystępujących, występujących wprowadzana 
była w wyżej wskazanym systemie i za jego pośrednictwem przekazywana do Wykonawcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Wzór umowy, załącznik nr 4 § 7 pkt 5 i 6 Czy Zamawiający zgodzi się rozszerzyć zapis na 
następujący: Nieopłacenie składki za wszystkich ubezpieczonych lub za pojedynczego 
ubezpieczonego  w terminie oznaczonym w ust.2 ,nie powoduje wygaśnięcia umowy ani 
zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej oraz nie skutkuje rozwiązaniem umowy, pod warunkiem, 
że składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do końca miesiąca za który jest 
należna. W przypadku braku składki do końca miesiąca, odpowiedzialności na polisie zostaje 
zawieszona, a Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia 
zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. Po 
uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia 
za okres zawieszenia. W przypadku nieuregulowania składki w dodatkowym terminie 
umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 3 miesiąca zaległości. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3 
Wzór umowy, załącznik nr 4 § 7 pkt 7 W nawiązaniu do zapisu czy Zamawiający zgodzi się, iż 
w przypadku opłaty składki w formie przelewu, za datę opłacenia składki, uznaje się datę 
wpływu środków na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Powyższy zapis pozwoli na 
prawidłowe rozliczenie wpłaconych składek. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 4 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Punkt B.26 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że pod 
pojęciem „nieubezpieczonych partnerów życiowych” należy rozumieć wszystkich tych 
partnerów życiowych, którzy nie byli objęci odpowiedzialnością w dotychczas funkcjonującej u 
Zamawiającego umowie i nie przystąpili do nowej umowy z zachowaniem ciągłości 
odpowiedzialności? 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie potwierdza 

 
Pytanie 5 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Punkt C.7 – Czy Zamawiający byłby skłonny przyjąć, jako 
równoważną, następującą doprecyzowującą definicję Wykonawcy?: 
nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest 
przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące 
wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Wykonawcy? 
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Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz i zawartymi w niej definicjami. 
 
Pytanie 6 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Punkt C.9 i C.10 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że 
wskazane definicje mają zastosowanie wyłącznie do ryzyka śmierci ubezpieczonego wskutek 
zawału / udaru (ze względu na zapisy o karcie zgonu / protokole badania sekcyjnego), zaś w 
przypadku innych ryzyk zastosowanie będą miały definicje Wykonawcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza 

 
Pytanie 7 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Punkt D.10 – Czy Zamawiający byłby skłonny przyjąć, jako 
równoważną, następującą doprecyzowującą definicję Wykonawcy?: 
wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: 

wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako 
uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” 
rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu 
drogowym; pojazdem jest również tramwaj, 

wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym 
ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: 

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach 
po torach kolejowych, 

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, 
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące 

kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, 
wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii 

lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem 
wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby 
znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego 
konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego 
poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp 
nie jest możliwy, 

wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź 
pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo 
statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub 
statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy. 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie przyjmuje wskazanych definicji. 
 
Pytanie 8 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Punkt D.19 – Zamawiający wskazał w ramach katalogu oczekiwanych 
jednostek chorobowych jednocześnie „wadę serca” oraz „operację zastawek serca”. Zgodnie z 
wiedzą medyczną Wykonawcy w ten sposób określa się tą samą chorobę; czy w związku z tym 
można założyć, że spełni warunki SIWZ każdy Wykonawca, który zaoferuje albo „wadę serca, 
albo „operację zastawek serca”? Jeśli „nie” – prośba o wskazanie definicji obu jednostek, które 
uzasadniałyby jednoczesne wskazanie obu jednostek chorobowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz i zawartych w niej definicjami. 

 
Pytanie 9 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Punkt D.19 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że określenie 
„Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie określone w tabeli świadczeń” pozwala na 
stosowanie zawartej w standardowych ogólnych warunkach zasady, zgodnie z którą po wypłacie 
świadczenia z tytułu wystąpienia danej jednostki chorobowej, odpowiedzialność Wykonawcy w 
zakresie tej jednostki wygasa. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza.  
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Pytanie 10 
Załącznik nr 1 do SIWZ, Dział „Dopuszczalne wyłączenia” – Zamawiający wskazuje w ramach 
punktu bardzo wąską i ogólną listę dopuszczalnych wyłączeń i ograniczeń, która nie obejmuje 
specyficznych wyłączeń stosowanych w poszczególnych ryzykach (np. ciężkich chorobach, 
operacjach chirurgicznych ,ryzykach związanych z wypadkami przy pracy itd.). Konieczność 
zastosowania takiej wąskiej listy we wszystkich ryzykach wiązałaby się z bardzo dużym 
wzrostem składki, Wykonawcy musieliby bowiem założyć odpowiedzialność w sytuacjach, w 
których wiele zapisów standardowych i powszechnych zapisów OWU przestałoby działać. 
Wykonawca zwraca się zatem z uprzejmą prośbą o to, aby przedstawiony zakres obowiązywał 
wyłącznie w przypadku ryzyka związanego ze śmiercią ubezpieczonego, natomiast w przypadku 
wszelkich pozostałych ryzyk (włącznie z ryzykami związanymi z pobytem w szpitalu) 
zastosowanie miały standardowe ogólne warunki Wykonawców. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz i zawartych w niej definicjami. 

 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 
-składanie ofert do dnia 07.11.2017r do godz. 09:30 
-otwarcie ofert odbędzie się 07.11.2017r o godz. 10:00 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas 
sporządzania i składania ofert. 

                 
   
                                                                                Z poważaniem  
 
 
 
 

….……………………………… 
DYREKTOR SPSK-2  

 


