Łódź, 02.08.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych
Postępowaniem nr 31/ZPN/17

Odpowiedź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26.07.2017 roku, 27.07.2017 roku i 28.07.2017 roku do
Pełnomocnika Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisów 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 (poniżej 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

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 31.7.2017r., udzielonych na pytania Wykonawców do treści SIWZ w
ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie
Pracowników Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
oraz członków ich rodzin (31/ZPN/17) i w związku ze sprzecznością wynikającą z odpowiedzi na pytanie
5, pytanie 10 i pytanie 11, prosimy o potwierdzenie jednej wiążącej odpowiedzi, z której wynikałaby
zasada stosowania warunków pre-existing. Udzielone dotychczas w tym zakresie odpowiedzi nie
pozwalają na jednoznaczną interpretację intencji Zamawiającego w zakresie odpowiedzialności
Wykonawcy w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy,
a mającego związek ze stanami chorobowymi lub skutkami NW powstałymi w okresie sprzed
odpowiedzialności tego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że Wykonawca będzie odpowiadać za stany chorobowe
oraz nieszczęśliwe wypadki, o których mowa w pkt. 20 oraz pkt. 21 Załącznika nr 1 do SIWZ, o ile
stany chorobowe oraz nieszczęśliwe wypadki, o których mowa w przytoczonych zapisach miały
miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego z
tytułu umowy zawartej przez Zamawiającego z poprzednim Ubezpieczycielem zawierającej w
swym zakresie dane zdarzenie ubezpieczeniowe, a zdarzenie z tytułu którego został zgłoszony
wniosek o wypłatę świadczenie pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z ww. stanem
chorobowym albo nieszczęśliwym wypadkiem miało miejsce w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania przetargowego. Zapisy te dotyczą osób obecnie ubezpieczonych w ramach
ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

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.
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Znak sprawy: 31/ZPN/17
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