SUPRA BROKERS

Strona 1 z 2

®

F178
_____________________________________________________________________________

Wrocław, dn. 01.10.2014r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
oraz członków rodzin pracowników Szpitala Specjalistycznego
w Zabrzu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZP/31PN/2014
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1
Czy Zamawiający uzna definicję udaru mózgu funkcjonującą u Wykonawcy o następującym
brzmieniu:
udar mózgu – incydent naczyniowo-mózgowy wywołujący trwałe następstwa i
objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny i obejmujący:
a) zawał tkanki mózgowej;
b) krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy;
c) zator materiałem pozaczaszkowym;
diagnoza musi zostać potwierdzona w badaniach obrazowych mózgu (CT –
tomografia komputerowa lub MRI – rezonans magnetyczny), które wykażą obecność
świeżych zmian bądź w wyniku sekcji zwłok.
Definicja nie obejmuje:
a) TIA - przemijających ataków niedokrwiennych mózgu; trwających krócej nić 24
godziny;
b) uszkodzeń mózgu w wyniku urazu;
c) zespołów neurologicznych spowodowanych migreną;
d) udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytkowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy.
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Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna definicję rekonwalescencji poszpitalnej funkcjonującą u
Wykonawcy o następującym brzmieniu:
rekonwalescencja poszpitalna – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni, pobyt
Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim pod warunkiem, że pobyt nastąpił
bezpośrednio, po co najmniej 14 dniowym pobycie Ubezpieczonego w szpitalu, za
który Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz zwolnienie lekarskie zostało
wydane przez ten szpital.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza definicji Wykonawcy.

Pytanie 3
Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości grupy na koniec września 2014 roku,
bądź, jeżeli to niemożliwe, podanie najbardziej aktualnego poziomu wskaźnika
szkodowości.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji na temat aktualnego wskaźnika
szkodowości.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
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