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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 28-02-2013 r. 
Znak sprawy: ZP/220/18/13      
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie 
pracowników SPSK-2 PUM, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 
 

Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 

  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1 
SIWZ, rozdział II.29  (lista dopuszczalnych karencji) – w omawianym punkcie Zmawiający 
wskazuje m. in. dwukrotnie karencję w przypadku ryzyka specjalistycznego leczenia ubezpieczonego, 
zaś w przypadku ryzyka urodzenia dziecka podaje niejednoznaczny zapis, z którego nie wynika jasno, 
czy karencja 9-miesieczna obowiązuje wyłącznie w przypadku ryzyka urodzenia dziecka z wadą 
wrodzoną, czy też w przypadku każdego urodzenia dziecka (w tym – z wadą wrodzoną). W związku z 
powyższym Wykonawca uprzejmie prosi Zamawiającego o ponowną analizę wymienionego punktu 
SIWZ i dokonanie w nim ewentualnych korekt. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający przez pomyłkę zawarł dwukrotnie zapis o karencji w przypadku ryzyka 
specjalistycznego leczenia ubezpieczonego. Karencja w przypadku ryzyka urodzenia się dziecka z 
wada wrodzoną - 9 miesięcy, karencja w ryzyku urodzenia dziecka – 6 miesięcy, zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 2 
SIWZ, rozdział III.6  (definicja wypadku komunikacyjnego) – czy Zamawiający byłby skłonny 
przyjąć, jako równoważną, następującą, doprecyzowującą definicję wypadku komunikacyjnego?: 
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 
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zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek 
znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.  

Odpowiedź 2 
Zamawiający dopuszcza przyjęcie zaproponowanej definicji wypadku komunikacyjnego. 

 

Pytanie 3 
SIWZ, rozdział I.XVIII.Tabela C (PUNKTACJA W KRYTER IUM WARUNKI UMOWY - 
podkryterium: przyj ęcie definicji ryzyk i postanowień korzystniejszych dla ubezpieczonego, 
punkt 9 – rozszerzenie definicji „urodzenie dziecka”)  – prośba do Zamawiającego o 
doprecyzowanie, czy w przypadku przysposobienia dziecka będzie miał znaczenie jego wiek? 
Odpowiedź 3 
Zamawiający oczekuje rozszerzenia  definicji „urodzenie dziecka” na przysposobienie dziecka w 
okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, bez względu na wiek dziecka. 

 

Pytanie 4 
SIWZ, rozdział II.II.41  – Prośba o potwierdzenie, iż pisząc o „standardowych wyłączeniach z 
ochrony” Zamawiający miał na myśli wył ączenia odpowiedzialności stosowane w standardowych 
ogólnych warunkach oferowanych przez Wykonawców 
Odpowiedź 4 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 5 
SIWZ, rozdział II.III.18  (Zgon rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka) – w 
omawianym punkcie mówiąc o ojczymie, zamawiający definiuje go jako „osobę pozostającą z matką 
ubezpieczonego lub współmałżonka w związku małżeńskim, nie będącą biologiczną matką 
ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowę po ojcu ubezpieczonego lub współmałżonka nie 
będącego biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka, o ile nie wstąpił ponownie w 
związek małżeński”. Zdaniem Wykonawcy podkreślony fragment definicji został dopisany błędnie, 
stąd też prośba o jego poprawę. 
Odpowiedź 5 

Podkreślony fragment jest błędny. Zamawiający skreśla fragment definicji określającej ojczyma w 
definicji zgonu rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka i zastępuje go następującym 
zapisem: 
„Przez ojczyma należy rozumieć osobę pozostającą z matką ubezpieczonego lub współmałżonka 
w związku małżeńskim, nie będącą biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka oraz 
wdowca po matce ubezpieczonego lub współmałżonka, nie będącego biologicznym ojcem 
ubezpieczonego lub współmałżonka, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński”  

Pytanie 6 
SIWZ, Rozdział II, pkt 13 Czy Zamawiający przyjmuje ewentualność zmiany zapisu w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz Umowy na poniższy:  
Zamawiającemu za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej SIWZ przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 8% składek przekazanych za dany miesiąc kalendarzowy. 
Wynagrodzenie płatne będzie Zamawiającemu przez Wykonawcę do końca każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni w formie przelewu bankowego na numer konta przez niego wskazanego. 
Odpowiedź 6 
Zamawiający dopuszcza powyższe z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie będzie płatne Zamawiającemu 
przez Wykonawcę do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
 
Pytanie 7 
SIWZ, Rozdział II, pkt 13, Prosimy o potwierdzenie, czy podana wysokość kosztów obejmuje również 
kurtaż brokerski.  
Odpowiedź 7 
Podana wysokość kosztów nie obejmuje kurtażu brokerskiego. Kurtaż brokerski – 2%. 
 
Pytanie 8 
SIWZ, XVIII, pkt 3) pozycja w tabeli 9. Prośba o doprecyzowanie, czy w przypadku przysposobienia 
dziecka przez ubezpieczonego ma znaczenie wiek dziecka. 
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Odpowiedź 8 
Patrz odpowiedź do pytania 3. 
 
Pytanie 9  
SIWZ, Rozdział II, pkt 36 Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu „… w trybie 
zaocznym i dokonania w przypadku uzasadnionego odwołania oceny stanu zdrowia na podstawie 
ustaleń komisji lekarskiej.” 
Odpowiedź 9 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 
 
1. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ pkt. III ppkt. 18 i w to mie jsce wprowadza pkt. 
III ppkt. 18 w następującym brzmieniu: 
„Zgon rodziców ubezpieczonego i rodziców współmałżonka - zgon rodziców ubezpieczonego i 
rodziców współmałżonka albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego i jego współmałżonka, jeżeli nie 
żyje ojciec lub matka. Przez ojczyma należy rozumieć osobę pozostającą z matką 
ubezpieczonego lub współmałżonka w związku małżeńskim, nie będącą biologicznym 
ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowca po matce ubezpieczonego lub 
współmałżonka, nie będącego biologicznym ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka, o 
ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński. Przez macochę należy rozumieć osobę 
pozostającą z ojcem ubezpieczonego lub współmałżonka w związku małżeńskim, nie będącą 
biologiczną matką ubezpieczonego lub współmałżonka oraz wdowę po ojcu ubezpieczonego lub 
współmałżonka nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego lub współmałżonka, o ile nie wstąpiła  
ponownie w związek małżeński.”  
 
2. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ pkt. II ppkt. 10 i w to miej sce wprowadza pkt. II 
ppkt. 10 w następującym brzmieniu: 
„ Tryb płatności składki: składka od osoby płatna miesięcznie. Nieopłacenie składki za  którąkolwiek z 
osób/pracowników nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych opłacających 
składki osób/pracowników. Składka należna za dany miesiąc płatna będzie w terminach do 20 
każdego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 
pracy termin zapłaty ulega przesunięciu do dnia następnego.” 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i modyfikacje podczas 
sporządzania i składania ofert. 

                 
                  Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE 


