Łódź, 09.05.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych
Postępowaniem nr 15/ZPN/17

Odpowiedź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.05.2017 roku do Pełnomocnika Zamawiającego wpłynęły pytania o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 209 000 euro) na
usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Szpitala
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz członków ich
rodzin.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1 (SIWZ, rozdział VII ust. 3 pkt 3.4)

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, jakich grup dotyczyć ma ewentualne potwierdzenie
należytego wykonywania usług, tj. prosi o wskazanie czy wymagana jest minimalna wielkość grupy lub
wartość zamówienia, dla którego takie poświadczenie Wykonawca powinien przedstawić?

Odpowiedź:

Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania warunków udziału w postępowaniu w SIWZ w
Rozdziale V ust. 2 pkt 2.3, w którym określa, iż Wykonawca winien posiadać doświadczenie w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. wykonał lub dla świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi
grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie objętych ubezpieczeniem zostało minimum 500
osób.

Pytanie 2 (SIWZ, rozdział VII ust. 3 pkt 3.5 i 3.6)

Wykonawca prosi o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca mający siedzibę na
terytorium RP - w celu potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu - w stosunku do członków organu nadzorczego (rady nadzorczej) mających
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miejsce zamieszkania poza terytorium RP przedstawił informację z Krajowego Rejestru Karnego wydaną
przez polski organ lub dokument zawierający oświadczenie tych osób złożone przed notariuszem w kraju
miejsca zamieszkania, którą to informację Zamawiający uzna za wystarczającą? Wniosek swój
Wykonawca motywuje faktem, iż ww. osoby spełniają wymogi niekaralności oraz rękojmi w rozumieniu
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Wykonawca wykonuje działalność
nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego), zaś uzyskanie dla tych osób będących
obcokrajowcami, w kraju zamieszkania dokumentacji potwierdzającej fakt, iż nie podlegają one
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, jest procesem długotrwałym i znacznie wybiegającym poza
termin złożenia oferty.
W przypadku braku akceptacji powyższego rozwiązania, Wykonawca zwraca się z prośbą, aby
Zamawiający wskazał, oświadczenie jakiego organu działającego na terenie USA zostanie uznane za
odpowiednik informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Odpowiedź:

W przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty ustalone na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest zobligowany tą ustawą do
żądania dokumentów, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Zamawiający nie jest zobligowany do posiadania wiedzy na temat dokumentów
jakie wystawiane są w krajach potencjalnych Wykonawców. Ustalenie tego leży w interesie i
gestii Wykonawcy. Zamawiający sprawdzi, czy przedłożone dokumenty potwierdzają brak
istnienia przesłanek wykluczenia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i zgodne są
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju (Dz. U. 2016, poz. 1126) z dnia 26 lipca 216 w sprawie
rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (w szczególności zgodnie z § 7). Zamawiający zwraca uwagę, iż jest to
wymóg obligatoryjny i jeśli Wykonawca chce uczestniczyć w realizacji zamówień publicznych
przekraczających określone powyżej progi musi spełniać te warunki.

Pytanie 3 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 33, trwały uszczerbek)

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku powodującego powstanie
Trwałego uszczerbku, Wykonawca będzie ustalał wysokość należnego świadczenia na podstawie tabeli
norm oceny procentowej uszczerbku obowiązującej u Wykonawcy i tylko w przypadku uszczerbku
skatalogowanego w OWU Wykonawcy i po spełnieniu pozostałych warunków Umowy ubezpieczenia,
Wykonawca będzie zobowiązany do przyznania prawa do świadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku powodującego powstanie
trwałego uszczerbku, Wykonawca będzie ustalał wysokość należnego świadczenia na podstawie
tabeli norm oceny procentowej uszczerbku obowiązującej u Wykonawcy i tylko w przypadku
uszczerbku skatalogowanego w OWU Wykonawcy i po spełnieniu pozostałych warunków Umowy
ubezpieczenia, o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami SIWZ, Wykonawca będzie
zobowiązany do przyznania prawa do świadczenia.

Pytanie

4

(Załącznik

nr

1

do

SIWZ,

pkt

33,

urodzenie

martwego

dziecka)

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w odpowiedzialności Wykonawcy znajduje się wyłącznie urodzenie
martwego dziecka po upływie 22 tygodnia ciąży.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż Wykonawca zobowiązany będzie wypłacić świadczenie, pod warunkiem,
że urodzenie to zostało zarejestrowane w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń.

Pytanie 5 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 24, pobyt w szpitalu w związku z rehabilitacją)

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż świadczenie z tytułu pierwszego pobytu w szpitalu w
związku z rehabilitacją będzie należne, o ile rozpoczął się w okresie 6 miesięcy od pobytu ubezpieczonego
w szpitalu związanego z tą samą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, za który świadczenie zostało
wypłacone przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż świadczenie z tytułu pierwszego pobytu w szpitalu w związku z
rehabilitacją będzie należne, o ile rozpoczął się on w okresie 6 miesięcy od pobytu
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ubezpieczonego w szpitalu związanego z tą samą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, za
który świadczenie zostało wypłacone przez Wykonawcę.

Pytanie 6 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 33, rekonwalescencja)

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż świadczenie z tytułu rekonwalescencji będzie
należne, o ile świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu poprzedzającego rekonwalescencje też było należne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż świadczenie z tytułu rekonwalescencji będzie należne, o ile
świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu poprzedzające rekonwalescencje też było należne.

Pytanie 7 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 33, poważna choroba/leczenie specjalistyczne)

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku zgłoszenia kolejnej poważnej
choroby/procedury leczenia specjalistycznego, odpowiedzialność zostaje zredukowana o jednostki
pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z poważną chorobą/leczeniem, za którą zostało
przyznane świadczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zgłoszenia kolejnej poważnej choroby/procedury
leczenia specjalistycznego, odpowiedzialność zostaje zredukowana o jednostki pozostające w
związku przyczynowo-skutkowym z poważną chorobą/leczeniem, za którą zostało przyznane
świadczenie.

Pytanie 8 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 33, operacje chirurgiczne)

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za równoważną z proponowaną
definicją wady serca - definicję operacji zastawek serca, zgodnie z OWU Wykonawcy, tj.:
"Operacja zastawek serca, która oznacza przebycie operacji chirurgicznej na otwartym sercu w celu
całkowitej wymiany jednej lub więcej zastawek serca uszkodzonych w wyniku wad, które ujawniły się po
rozpoczęciu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowej."

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważną z proponowaną definicją wady serca - definicję operacji
zastawek serca, zgodnie z OWU Wykonawcy, tj.:
"Operacja zastawek serca, która oznacza przebycie operacji chirurgicznej na otwartym sercu w
celu całkowitej wymiany jednej lub więcej zastawek serca uszkodzonych w wyniku wad, które
ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowej."

Pytanie 9 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 31, indywidualna kontynuacja)

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zagwarantowania
dożywotniej kontynuacji przez Wykonawcę, który zaproponuje wyłącznie dwa możliwe warianty takiej
kontynuacji w oparciu o minimalną dopuszczalną Sumę ubezpieczenia oraz o maksymalną Sumę
ubezpieczenia, z prawem wyboru opcji ubezpieczenia przez Ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 10 (Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 30, obsługa Programu)

Czy Wykonawca uzna warunek zapewnienia obsługi programu w odległości do 50 km od siedziby, jeżeli
punkt obsługi będzie zlokalizowany w Łodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek zapewnienia obsługi programu w odległości do 50 km od siedziby za
spełniony, jeżeli punkt obsługi będzie zlokalizowany w Łodzi.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.
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