Łódź, 20.07.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych
Postępowaniem nr 36/ZPN/18

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.07.2018 roku do 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 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 221 000 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
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Czy Zamawiający uzna nazewnictwo zdarzeń obowiązujące w OWU Wykonawcy, np.:
Załącznik nr 1 do SIWZ: Śmierć ubezpieczonego, Urodzenie martwego dziecka, Refundacja zakupów
dokonanych w aptece,
Odpowiednio w OWU/polisie: Zgon ubezpieczonego, Zgon noworodka, Ubezpieczenie lekowe.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje stosowanie innych, tożsamych nazw poszczególnych ryzyk.
Pytanie 2
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że może pobierać i weryfikować oświadczenie o stanie zdrowia od
osób wcześniej nie ubezpieczonych w ramach umowy obowiązującej u zamawiającego oraz nie
zachowujących ciągłości ubezpieczenia w dacie przystąpienia do umowy z Wykonawcą:
„Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w
szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach oraz nie posiadam
uprawnień do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych oraz nie jestem uznana/y za niezdolną/ego do
pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu
społecznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, iż dopuszcza się zastosowanie oświadczenia o stanie zdrowia jedynie w
przypadku dotychczas nieubezpieczonych współmałżonków i pełnoletnich dzieci.
Pytanie 3
Załącznik do SIWZ
Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, że ubezpieczony może przystąpić tylko
do jednego wariantu ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczony może przystąpić tylko do jednego wariantu ubezpieczenia.
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Pytanie 4
Załącznik Nr 1 do SIWZ pkt 19
Czy Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeśli Wykonawca będzie odpowiadać za poważne
zachorowania, które wystąpiły (zostały zdiagnozowane lub są leczone) w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy, przy czym odpowiedzialność dotyczy także tych przypadków poważnych zachorowań, które
są skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności
Wykonawcy.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeżeli Wykonawca wypłaci świadczenie z tytułu
danego poważnego zachorowania, które nie wystąpiło w okresie 15 lat przed zawarciem umowy na rzecz
danej osoby i wystąpiło w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela nawet wtedy, gdy to poważne
zachorowanie jest skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem
odpowiedzialności Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeśli Wykonawca będzie odpowiadać za poważne
zachorowania ubezpieczonego, które zostały zdiagnozowane w okresie odpowiedzialności Wykonawcy,
jak również odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy wystąpienia tych przypadków poważnych zachorowań,
które są skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem
odpowiedzialności Wykonawcy pod warunkiem, iż wcześniejsza umowa ubezpieczenia obejmowała swoim
zakresem poważne zachorowania i ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się.
Pytanie 5
Załącznik Nr 1 do SIWZ pkt 30
1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie odpowiadała za
zastosowanie po raz pierwszy danej metody leczenia specjalistycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie odpowiadał za zastosowanie po
raz pierwszy danej metody leczenia specjalistycznego.
2. Czy Zamawiający uzna następujące definicje:
 szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa
Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San
Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej
(z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest
całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów
przystosowanych; szpitalem w rozumieniu niniejszych Warunków nie jest dom opieki lub inna
placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień,
 OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej - wydzielony oddział szpitalny, w którym
przebywają chorzy w stanie zagrożenia życia objęci intensywnym leczeniem specjalistycznym,
ciągłą pielęgnacją i nadzorem, zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt umożliwiający ciągłe
monitorowanie czynności życiowych chorych, pozwalające uchwycić lub przewidzieć moment
zagrożenia życia (za OIOM uważa się również OIOK – oddział intensywnej opieki kardiologicznej,
OIT – oddział intensywnej terapii),
 Wypadek komunikacyjny – powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela
wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską,
sąd, prokuraturę w związku z ruchem:
a) Lądowym pojazdów silnikowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony
brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
pojazdów szynowych (w tym również tramwaju, pociągu, metra, kolei liniowej i linowoszynowej) w którym ubezpieczony brał udział jako osoba kierującą lub pasażer lub pieszy
wywołany:
- działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami,
lub
- wywróceniem się pojazdu, lub
Pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,
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b) Wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony
poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,
c) Lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer
lub członek załogi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje definicji Wykonawcy.
3. Czy w przypadku rekonwalescencji Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeśli
Wykonawca wypłaci świadczenia za maksymalnie 90 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim w
każdym roku polisowym?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełnienie zapisów SIWZ, jeśli Wykonawca wypłaci świadczenia za maksymalnie 90
dni pobytu na zwolnieniu lekarskim w każdym roku polisowym.
4. Czy Zamawiający zgodzi się aby w ramach wyszczególnionych poważnych zachorowań
Ubezpieczonego:
 chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass zostało zastąpione jednostką: operacja
pomostowania naczyń wieńcowych;
 Wada serca została zastąpiona operacją zastawek serca, za którą uważa się: „ przeprowadzoną





pierwszorazową operację wymiany jednej lub więcej zastawek serca wykonaną przy otwartym
sercu lub bez otwierania serca. Operacja musi zostać zalecona przez specjalistę w zakresie
kardiologii”;

Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych zostało zastąpione jednostkami:
zapalenie mózgu oraz bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
Oparzenia zostały zastąpione jednostką ciężkie oparzenia;
Choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej zostały zastąpione jednostką operacja aorty,
za którą uważa się: „operację chirurgiczną aorty piersiowej lub brzusznej przeprowadzoną z

powodu zagrażającej życiu choroby naczyniowej, w tym koarktacji aorty, tętniaków i
rozwarstwieniem aorty. Nie obejmuje zabiegów polegających na wprowadzeniu wszelkich
rodzajów stentów (także stentgraftu) do aorty oraz zabiegów dotyczących jedynie odgałęzień
aorty.”;



Oponiak został zaliczony do definicji łagodnego nowotworu mózgu, za który uważa się:




Transplantacja organów została zastąpiona jednostką przeszczepianie narządów;
Wirusowe zapalenie wątroby tupy B i C zostało zastąpione jednostkami: przewlekłe zapalenie
wątroby typu B oraz przewlekłe zapalenie wątroby typu C;
Całkowita utrata mowy została zastąpiona jednostką utrata mowy.



„wewnątrzczaszkowy zagrażający życiu, niezłośliwy nowotwór mózgu, powodujący uszkodzenie
mózgu, potwierdzony przez neurologa lub neurochirurga, wymagający usunięcia
neurochirurgicznego z dostępu przez trepanację czaszki lub w przypadku zaniechania operacji,
powodujący trwały ubytek neurologiczny. Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: guzy
przysadki mózgowej i naczyniaki (angioma)”;

Odpowiedź:
Zamawiający
zachorowań.

zaakceptuje

stosowanie

innych,

tożsamych

nazw

wyszczególnionych

poważnych

Pytanie nr 6
Załącznik nr 1 do SIWZ – klauzula fakultatywna nr 1
Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku zaproponowania klauzuli, ubezpieczony będzie zobowiązany
dostarczyć dokumentację wymaganą do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia przetłumaczoną na
język polski?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, że w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę Klauzuli fakultatywnej nr
1, ubezpieczony będzie zobowiązany dostarczyć dokumentację wymaganą do ustalenia zasadności
wypłaty świadczenia przetłumaczoną na język polski.
Załącznik nr 1 do SIWZ – klauzula fakultatywna nr 8
Czy Zamawiający wnosi o rozszerzenie ochrony o pobyt w szpitalu małżonka czy dziecka?
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Czy Zamawiający może podać oczekiwane rodzaje i wysokości świadczeń w przedmiotowym ryzyku?
SOPZ, klauzule fakultatywne, 8 – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazana klauzula
fakultatywna, zgodnie z opisem, mówi o ryzyku pobytu w szpitalu dziecka ubezpieczonego, a nie
małżonka, jak wskazywałby tytuł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w Klauzuli fakultatywnej nr 8 o wnosi o rozszerzenie ochrony o pobyt dziecka
w szpitalu i uwzględnia omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 do SIWZ i jednocześnie modyfikuje treść
Załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku pobytu dziecka w szpitalu w związku z chorobą określa stawkę
40zł/dzień, zaś w przypadku nieszczęśliwego wypadku 80zł do 14 dnia i 40 zł powyżej 14 dnia pobytu w
szpitalu pod warunkiem, że pobyt trwał dłużej niż 3 dni. Pozostałe zapisy zgodnie z OWU Wykonawcy.
Pytanie 7
Załącznik nr 1 do SIWZ – postanowienia dotyczące stosowania ogólnych warunków ubezpieczenia w
umowie ubezpieczenia
Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć ogólną zasadę pierwszeństwa zapisów SIWZ przed OWU Wykonawcy
oraz stosowania zapisów owu wyłącznie w kwestiach nieregulowanych przez SIWZ? W ocenie Wykonawcy
zaproponowane w SIWZ rozwiązanie dopuszcza dowolność interpretacyjną, co do ostatecznego zakresu
umowy ubezpieczenia i odpowiedzialności Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza ogólną zasadę pierwszeństwa zapisów SIWZ przed OWU Wykonawcy.
Szczegółowo zasady zostały określone w „Postanowieniach dotyczących stosowania ogólnych warunków
ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia” zamieszczonych na końcu Załącznika 1 do SIWZ.
Pytanie nr 8
Struktura pracowników
W podanej strukturze znajdują się pracownicy >70 roku życia. Czy Zamawiający nie zakłada objęcia ich
ochroną ubezpieczeniową nawet w przypadku jeśli są oni objęci dotychczasową umową?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zgodnie z punktem 5 Załącznika nr 1 do SIWZ, iż ubezpieczeniem mogą zostać
objęci pracownicy oraz współmałżonkowie, którzy ukończyli 16 rok życia i nie ukończyli 70 roku życia.
Pytanie nr 9
SOPZ, Zakres i warunki minimalne, 8 - Wykonawca pragnie zauważyć, iż dla ubezpieczyciela, który wygra
niniejsze postępowanie przetargowe, małżonkowie / partnerzy / pełnoletnie dzieci, których obejmował on
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 uprzejmie, aby w
odniesieniu do wymienionej grupy mógł stosować uproszczoną ocenę ryzyka poprzez wskazanie
odpowiedniego oświadczenia w deklaracji przystąpienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, iż dopuszcza się zastosowanie oświadczenia o stanie zdrowia jedynie w
przypadku dotychczas nieubezpieczonych współmałżonków i pełnoletnich dzieci.
Pytanie nr 10
SOPZ, Zakres i warunki minimalne, 29 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby maksymalna składka
w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym wyniosła 7 zł od każdego 1.000 zł sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby maksymalna składka w przypadku indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia wynosiła 7 złotych od każdego 1.000 zł sumy ubezpieczenia – przy pozostawieniu
pozostałych parametrów ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego bez zmian i jednocześnie
modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 29.
Pytanie nr 11
SOPZ, Definicje, „Dziecko” – w punkcie „a” definicji Zamawiający pisze o tym, że dana definicja ma być
zastosowana również w przypadku świadczenia z tytułu śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego
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wypadku, pod warunkiem zaakceptowania klauzuli fakultatywnej – tymczasem takiej klauzuli
fakultatywnej nie ma opisanej w dziale „Klauzule fakultatywne (dodatkowo punktowane)”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w definicji dziecka w punkcie „a” powinno być jedynie zapisane, że definicja
dotyczy świadczenia z tytułu śmierci dziecka i jednocześnie modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ.
Pytanie nr 12
SOPZ, Definicje, „Nieszczęśliwy wypadek” – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie definicji,
zgodnie z którym zdarzenie w niej określone powinno być wyłączną i bezpośrednią przyczyną zdarzenia
objętego odpowiedzialnością Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje definicji Wykonawcy.
Pytanie nr 13
SOPZ, Definicje, „Wypadek komunikacyjny” - czy Zamawiający uzna, jako równoważną, stosowaną przez
Zamawiającego szczegółową i doprecyzowującą definicję wypadku komunikacyjnego w brzmieniu:

wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik
ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane
są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym;
pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym
ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach
kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu
wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii
lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z
zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez
wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło
zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a
urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu,
do którego dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź
pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji
albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane
lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej przez Wykonawcę definicji wypadku komunikacyjnego.

Pytanie nr 14
SOPZ, Definicje, „Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu” – Czy Wykonawca może stosować zawarte w
jego standardowych ogólnych warunkach doprecyzowania wskazujące, w jakich sytuacjach następuje
wypłata świadczenia za dany typ pobytu w szpitalu w określonej wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów zawartych w standardowych ogólnych warunkach
ubezpieczenia Wykonawcy w celu doprecyzowania wskazującego, w jakich sytuacjach następuje wypłata
świadczenia za dany typ pobytu w szpitalu w określonej wysokości.
Pytanie nr 16
SOPZ, klauzule fakultatywne, 11 – prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazane w definicji
zawału serca warunki powinny wystąpić łącznie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że warunki wymienione w klauzuli fakultatywnej definicji „zawału serca” muszą
być spełnione łącznie.
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Pytanie nr 17
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 zwraca uwagę, iż w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spełnia warunki określone w art. 42 ust. 2 pkt. 1a i pkt. 2 w/w
Ustawy w zakresie niższego ryzyka i zastosowania wobec niego uproszczonych środków bezpieczeństwa
finansowego.
Pytanie nr 18
SIWZ Rozdział XIII pkt. 3
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podana łączna wysokość kosztów stanowi wartość brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że podana łączna wysokość kosztów stanowi wartość brutto.
Pytanie nr 19
SIWZ Rozdział XI pkt. 21
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest by Wykonawca do
Formularza ofertowego tj. Załącznika nr 4 do SIWZ dołączył osobny załącznik w którym poda hasło
dostępu do pliku JEDZ oraz ewentualne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu np. o
wykorzystanym programie szyfrującym. W Załączniku nr 4 Zamawiający nie wskazał miejsca na podanie
tych informacji i hasła.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, aby Wykonawca do Formularza ofertowego tj. Załącznika nr 4 do SIWZ dołączył
osobny załącznik, w którym poda hasło dostępu do pliku JEDZ oraz ewentualne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu.
Pytanie nr 20
SIWZ Rozdział VII pkt. 2.2
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wymagane przez Zamawiającego pełnomocnictwo
do podpisania JEDZ jest tożsame z pełnomocnictwem o którym Zamawiający pisze w SIWZ Rozdział VII
pkt. 1.1.2. pod warunkiem, że oferta oraz JEDZ będą podpisywane przez ta samą uprawnioną osobę.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymagane przez Zamawiającego pełnomocnictwo do podpisania JEDZ jest
tożsame z pełnomocnictwem o którym Zamawiający pisze w SIWZ Rozdział VII pkt. 1.1.2. pod
warunkiem, że oferta oraz JEDZ będą podpisywane przez tą samą uprawnioną osobę.
Pytanie nr 21
SIWZ Rozdział VII pkt. 1.5
Czy Wykonawca spełni warunek złożenia oświadczenia poprzez podpisanie Załącznika nr 4 do SIWZ
(Formularz ofertowy), który zawiera takie oświadczenie w pkt. 9.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunek złożenia oświadczenia poprzez podpisanie
Załącznika nr 4 do SIWZ (Formularz ofertowy), który zawiera takie oświadczenie w pkt. 9.
Pytanie nr 22
SIWZ Rozdział VII pkt. 4.4.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie minimalnej liczby usług oraz liczby osób ubezpieczonych w
każdej referencji koniecznych do spełnienia wymogu określonego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w Rozdziale V SIWZ, zgodnie z którymi
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
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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 nr 23
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szkodowości za okres 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż efektywność złożona za okres od 1 października 2017 roku do 30
czerwca 2018 roku na polisach wynosi 120,55%.

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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