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Wrocław, dn. 07.10.2014r.

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
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt II ppkt 2
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że osoby przebywające odpowiednio na urlopie
bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub
mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia
zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego pod warunkiem, że osoby te
złożą deklarację przystąpienia oraz przystąpią do ubezpieczenia w dacie zawarcia niniejszej
umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio przed rozpoczęciem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego
postępowania przetargowego były one ubezpieczone w ramach poprzedniej umowy
grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonującej u Zamawiającego, która została
rozwiązana i w ramach której ochrona ubezpieczeniowa zakończyła się bezpośrednio przed
przystąpieniem do niniejszej umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższą interpretację.
Pytanie 2
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia)
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ mowa
jest o innym ubezpieczeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia
zawartej w ramach niniejszego postępowania przetargowego, należy przez to rozumieć, że
dana osoba przystąpiła skutecznie do umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku niniejszego
postępowania przetargowego w dacie zawarcia niniejszej umowy oraz bezpośrednio przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach przedmiotowej umowy ubezpieczenia
była ubezpieczona w ramach poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
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funkcjonującej u Zamawiającego, która została rozwiązana i w ramach której ochrona
ubezpieczeniowa zakończyła się bezpośrednio przed przystąpieniem do niniejszej umowy
ubezpieczenia oraz z tytułu której została opłacona należna składka za tę osobę. Natomiast
w przypadku zapisów, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, Punkt II ppkt 3 uznanie odpowiedzialności będzie miało dodatkowo miejsce, w przypadku gdy dane ryzyko,
którego dotyczy zniesienie pre-existing było w zakresie poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zniesienie pre-existingu dotyczy ryzyk
wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, Punkt II ppkt 3, niezależnie czy dane ryzyko
było w poprzedniej umowie i dotyczy pracowników i członków rodzin ubezpieczonych w
ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej przez Zamawiającego przed
01.12.2014.
Pytanie 3
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt II ppkt 17
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że świadczenie z tytułu Pobytu na OIOM/OIT jest
świadczeniem jednorazowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższą interpretację.
Pytanie 4
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt II ppkt 25
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Wykonawca wypłaci 100 % świadczenia z tytułu
Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego za każde wystąpienie Poważnego Zachorowania
pod warunkiem, że jest to pierwsze wystąpienie danego zachorowania wskazanego w SIWZ
w odpowiedzialności Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie zostaje ono w związku
przyczynowo-skutkowym z poważnym zachorowaniem, za który ubezpieczony otrzymał
świadczenie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą interpretację.
Pytanie 5
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt II ppkt 20
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku, gdy konieczność przeprowadzenia
Operacji Chirurgicznych wynikała z tej samej przyczyny, tej samej choroby czy
nieszczęśliwego wypadku, Wykonawca wypłaci świadczenie wyłącznie za jedną operację
chirurgiczną, za którą zgodnie z tabelą Operacji Chirurgicznych należne jest najwyższe
świadczenie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą interpretację.
Pytanie 6
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt II ppkt 20
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w sytuacji gdy w ciągu 3 kolejnych dni u ubezpieczonego
przeprowadzono kilka operacji, Wykonawca realizował świadczenie tylko za jedną operację,
za którą należne świadczenie będzie najwyższe.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą interpretację.
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Pytanie 7
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia)
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w przypadku rozszerzenia definicji członka rodziny
o Partnera Życiowego, będą miały zastosowanie zapisy:
a) pkt II ppkt 2 jak dla członka rodziny tj. czy Partner Życiowy przebywający na urlopie
bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu leakrskim, w szpitalu lub
mający orzeczoną trwałą niezdolność do pracy będzie mógł przystąpić do umowy
ubezpieczenia w sytuacji, gdy uprzednio był objęty Poprzednią umową ubezpieczenia
funkcjonującą u Zamawiającego,
b) pkt II ppkt 3 - dotyczące zniesienia pre-existingu w przypadku, gdy Parner Życiowy był
ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, zgodnie z zaakceptowana definicja poprzedniej umowy ubezpieczenia,
c) pkt II ppkt 24 - dotyczące braku weryfikacji medycznej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dotychczas partnerzy życiowi nie byli objęcia
ubezpieczeniem grupowym na życie. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku przyjęcia
przez Wykonawcę klauzuli rozszerzającej o partnera życiowego, żąda zniesienia
wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych.
Pytanie 8
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt IV Klauzule
dodatkowe ppkt 3
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez
Wykonawcę organizacji komisji lekarskiej/badania lekarskiego orzekających o stanie
zdrowia ubezpieczonych w placówkach medycznych zlokalizowanych w odległości do 40
km alternatywnie według wyboru Wykonawcy od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
lub miejscowości siedziby Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający uznaje powyższą interpretację za tożsamą z definicją w
Załączniku nr 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe ppkt 3.
Pytanie 9
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt IV ppkt 5
Wykonawca prosi o modyfikację ww. zapisu, w taki sposób, zgodnie z którym rozszerzenie
odpowiedzialności za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym dotyczy pobytu
związanego z koniecznością usunięcia następstw NW lub choroby, a która to rozpoczęła się
nie później niż 6 m-cy od daty diagnozy choroby lub zajścia NW. W przeciwnym razie
Wykonawca ma obawy, że może nie być w posiadaniu dokumentacji z hospitalizacji, na
podstawie której będzie mógł zweryfikować warunek rozpoczęcia rehabilitacji w okresie 6
miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowe warunki zamówienia), Punkt II ppkt 15
Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu dotyczącego Indywidualnej kontynuacji: "Wariant 1
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- obligatoryjny - warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego zgodnie z tabelą
(kontynuacja wg zakresu A lub/i zakresu B), czy w przypadku Wariantu 1 - obligatoryjnego,
Wykonawca ma przedstawić Zakres A i Zakres B Indywidualnej kontynuacji tj. dwa
zaproponowane Zakresy, czy w ramach Wariantu 1 ma przedstawić Zakres A lub Zakres B
tj. jeden z dwóch zaproponowanych Zakresów.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może przedstawić Wariant 1 z
kontynuacją wg zakresu A lub zakresu B, dopuszcza się możliwość przedstawienia oferty
indywidualnej kontynuacji wg zakresu A i B.
Pytanie 11
Załącznik nr 4 do SIWZ – Umowa generalna § 6 pkt 5: Nieopłacenie przez
Ubezpieczającego składki w całości lub w części w terminie przewidzianym w ust. 4 nie
powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel w takim wypadku
wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14-dniowy
dodatkowy termin oraz informując o skutku nieprzekazania składki - Czy Zamawiający
zgodzi się na przyjęcie następującej interpretacji ww. zapisu pkt 5?:
„Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości lub w części w terminie nie
powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a jedynie jej zawieszenie.
Ubezpieczyciel w takim przypadku wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia
zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz
informując o skutku nieprzekazania składki. Po uregulowaniu zaległej składki
ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres
zawieszenia.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany Umowy generalnej w zakresie § 6 pkt 5.
Pytanie 12
Załącznik nr 1, SIWZ, rozdział III, punkt 10 Klauzula funduszu prewencyjnego – Czy
zamawiający dopuszcza zmianę zapisu klauzuli funduszu prewencyjnego na: „…(…)
Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzający
wydatki z tego funduszu.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę klauzuli funduszu prewencyjnego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Szymala
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