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Wrocław, dn. 17.07.2018 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę grupowego ubezpieczenia na życie
pracowników
oraz
członków
rodzin
pracowników
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego
im.
S.
Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 140/2018/N/Lublin
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra
Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców:
Pytanie 1: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.8 – Czy zapis punktu można interpretować tak, że
przysposobienie, o którym jest mowa, dotyczy dziecka w wieku do lat 3? Jeśli nie, prośba
o wskazania, jaki cel ma wskazanie maksymalnie 3-letniego wieku dziecka w ryzyku
urodzenia?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 2: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.14 – Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie,
że pod pojęciem dotychczas nieubezpieczonych partnerów życiowych rozumie się te osoby,
które nie były objęte obecnie funkcjonującą u Zamawiającego umową ubezpieczenia i nie
przystąpiły w pierwszym okresie trwania umowy (przeszły z poprzedniej do aktualnej
umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości opłaty składki).
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem dotychczas nieubezpieczonych
partnerów życiowych Zamawiający rozumie te osoby, które nie były objęte dotychczasową
umową funkcjonującą u Zamawiającego i przystąpią do nowej polisy bez zachowania
ciągłości ubezpieczenia. Dla takich osób Zamawiający dopuszcza zastosowanie okresów
karencji zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy
Pytanie 3: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.16 – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie,
iż zapis „zgodnie z OWU” oznacza, iż obowiązywać będą zasady z OWU dotyczące
określenia wysokości świadczeń (z zastrzeżeniem nadrzędności punktów SWZ).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.
Pytanie 4: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.16 – W związku z zapisem: „W przypadku
ekspiracji umów ubezpieczenia i zmianą Wykonawcy, do ustalenia odpowiedzialności
Wykonawca zaliczy okres pobytu w szpitalu przed początkiem nowej ochrony zawartej w
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wyniku postępowania przetargowego.” Wykonawca w celu uzyskania całkowitej jasności
interpretacyjnej prosi o potwierdzenie, iż ten z Wykonawców, który wygra postępowania
przetargowe, będzie płacił wyłącznie za część pobytu w szpitalu objętą jego
odpowiedzialnością (za okres pobytu przed początkiem świadczenie zapłaci poprzedni
ubezpieczyciel).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wypłaca świadczenia wyłącznie za
pobyty w szpitalu przypadające w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.
Pytanie 5: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.17 – Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o
możliwość wykreślenia z definicji „sal” oraz „pomieszczeń”. O ile bowiem „Oddział” jest
określeniem jednoznacznym, powszechnie stosowanym i nie budzącym wątpliwości, o tyle
słowo „sala” – a szczególnie „pomieszczenie” rodzić będzie problemy interpretacyjne (np.
jakie czynniki miałyby decydować o jednoznacznym „wyodrębnieniu” w przypadku
poszczególnych placówek szpitalnych „pomieszczenia”, i czym to „pomieszczenie” miałoby
być, aby spełnić wszelkie funkcje OIOM/OIT?).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 6: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.18 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by
obowiązywała zasada zawarta w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy, zgodnie
z którą pobyt w szpitalu poprzedzający rekonwalescencję powinien trwać minimum 14 dni?
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 7: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.20 – Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie
znajdującej się w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy zasady, zgodnie z która
w przypadku przeprowadzenia chemioterapii oraz radioterapii zostanie wypłacone
wyłącznie jedno świadczenie?
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 8: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.22 i 23 – czy Zamawiający zgodzi się, aby w
obydwu punktach zdarzenie było zdefiniowane jako: 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?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 9: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.25 – Wykonawca pragnie zauważyć, iż dla
ubezpieczyciela małżonkowie / partnerzy / pełnoletnie dzieci, których obejmowałby
odpowiedzialnością przez okres krótszy niż 12 miesięcy, są grupą osób o podwyższonym
stopniu ryzyka wystąpienia rychłych zdarzeń skutkujących wypłatą świadczenia. Aby móc
należycie oszacować wysokość składki w rama grupy ubezpieczyciel ów powinien
odpowiednio podwyższyć składkę, lub zastosować ocenę ryzyka. Chcąc przygotować jak
najlepszą ofertę Wykonawca prosi zatem, aby w odniesieniu do wymienionej grupy również
mógł stosować uproszczoną ocenę ryzyka poprzez wskazanie odpowiedniego oświadczenia
w deklaracji przystąpienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

SUPRA BROKERS

Strona 3 z 3

®

F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

Pytanie 10: Załącznik nr 1, SWZ, punkt II.27 – Czy Zamawiający zgodzi się na
zastosowanie znajdującej się w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy zasady,
zgodnie z którą w przypadku wystąpienia ściśle określonych w tych warunkach powiązań
pomiędzy dwiema lub więcej chorobami, zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie?
Odpowiedź: Zgodnie z OWU Wykonawcy na dzień składania ofert.
Pytanie 11: Załącznik nr 1, SWZ, punkt IV.4 - Czy Zamawiający zgodzi się na
zastosowanie znajdującej się w standardowych ogólnych warunkach Wykonawcy zasady,
zgodnie z którą pobyt ten rozpocząć się musi nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu
objętego odpowiedzialnością Wykonawcy pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego –
odpowiednio – z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą samą chorobą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 12: SIWZ, rozdział XVI, pkt 6 b) - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana
wysokość kosztów administracyjnych stanowi wartość brutto?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowizja dla brokera jest zwolniona z podatku
VAT.
Pytanie 13: W związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzonych przez ww. ustawę. Na etapie
zawierania umowy ubezpieczenia przekażemy Państwu do wypełnienia druk oświadczenia
Beneficjenta Rzeczywistego/Reprezentanta/Pełnomocnika. Czy Zamawiający wyraża zgodę
na wypełnienie oświadczenia? Wzór oświadczenia przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 14: Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa Generalna § 6 pkt 3 – prośba o potwierdzenie,
że obsługa ubezpieczenie będzie realizowana elektronicznie przy wykorzystaniu systemu,
który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, wówczas
ewidencja danych osób przystępujących do ubezpieczenia jak i występujących z
ubezpieczenia odbywałaby się w elektronicznym systemie, za jego pośrednictwem dane te
wysyłane byłyby do Wykonawcy. Natomiast podpisane oryginały deklaracji przystąpienia
przekazywane byłyby Wykonawcy w celu dokonania ich archiwizacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 15: Załącznik nr 4 do SIWZ, Umowa Generalna § 6 pkt 5 - Czy Zamawiający
zgodzi się, aby powyższy zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w
terminie jest niezbędna do nadania odpowiedzialności?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Beata Krysiewicz
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