BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 30.04.2018r.
CBA/F-WZP/1058/2018
Egz. pojedynczy
Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Grupowe ubezpieczenie na życie”
12/>PU/2018/KK

– nr sprawy:

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,
00-583 Warszawa, w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści SIWZ, które
wpłynęły w dniach 25-26.04.2018r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
udziela wyjaśnienia i modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący:
Pytanie nr 1:
Wykonawca dziękuje za kompleksowe i wyczerpujące odpowiedzi na przekazane pytania.
Po analizie odpowiedzi na pytanie nr 18 Wykonawca chciałby zwrócić się do Zamawiającego
następującą prośbą; oczekiwana przez Zamawiającego wypłata świadczenia z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku innych niż zawał serca, a wymienionych w SIWZ
chorób, może się wiązać z potencjalnymi sporami powstałymi z faktu, iż ocena trwałego
uszczerbku na zdrowiu w wyniku choroby może się znacznie różnić w zależności od sposobu
jego rozpatrywania przez różnych lekarzy / zespoły lekarskie. Wykonawca pragnąłby uniknąć
potencjalnych sporów interpretacyjnych, zatem proponuje, aby w przypadku innych niż zawał
serca jednostek chorobowych, wprowadzić jedną, ustaloną przez zespół medyczny
Wykonawcy, wartość trwałego uszczerbku dla każdej z wymienionych w SIWZ chorób.
Wykonawca przedstawia niżej swoją propozycję „tabeli trwałego uszczerbku powstałego w
wyniku danej choroby – innej niż zawał serca” i zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą
prośbą o akceptację takiego, ułatwiającego i przyspieszającego proces wypłaty świadczeń,
rozwiązania:
1. anemia aplastyczna – 30%
2. bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo—rdzeniowych – 20%
3. bakteryjne zapalenie wsierdzia – 30%
4. bąblowiec mózgu – 30%
5. borelioza – 20%
6. chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych i zabiegi kardiochirurgiczne na
otwartym sercu - 30%
7. operacja aorty – 30%
8. choroba Creutzfeldta-Jakoba – 75%
1

9. choroba Huntingtona – 50%
10. choroba neuronu ruchowego – 75%
11. choroba Parkinsona – 75%
12. gruźlica – 10%
13. masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie – 30%
14. niewydolność nerek – 30%
15. nowotwór złośliwy – 50%
16. odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu – 20%
17. oparzenia – 20%
18. łagodny guz mózgu – 30%
19. przewlekłe zapalenie wątroby – 20%
20. ropień mózgu – 30%
21. sepsa – 30%
22. stwardnienie rozsiane - 30%
23. tężec – 10%
24. transplantacja organów – 30%
25. udar – 30%
26. utrata kończyny – 30%
27. utrata słuchu – 50%
28. utrata wzroku – 100%
29. wymiana zastawki serca – 30%
30. wścieklizna – 10%
31. zakażenie wirusem HIV (zawodowe) – 20%
32. zakażenie wirusem HIV (potransfuzyjne) – 20%
33. zakażona martwica trzustki – 20%
34. zgorzel gazowa – 20%
35. śpiączka – 50%
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2:
Czy osoba reprezentująca Wykonawcę upoważniona do podpisania umowy ubezpieczenia
po wygranym przetargu musi również spełniać wymogi posiadania dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą nie mniejszą niż „TAJNE”, czy Wykonawca spełni warunek
jeśli osoba podpisująca umowę ubezpieczenia posiadała klauzulę „POUFNE”.
Odpowiedź:
Osoba podpisująca umowę nie musi posiadać poświadczenia bezpieczeństwa. Zgodnie z
zapisami ust. 1 załącznika nr 6 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
czynności związane już z samym z wykonywaniem umowy grupowego ubezpieczenia
funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego związane z dostępem do ich danych winny
być wykonywane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który posiada
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą nie mniejszą niż „TAJNE".
Pytanie nr 3:
Załącznik nr 6 do umowy. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu
przystępowania do ubezpieczenia współubezpieczonych tj. prośba aby na deklaracji wid-a
(czyli osób współubezpieczonych) były zamieszczane niezbędne informacje:
2

a) Informacja czy współmałżonek, czy dziecko;
b) Dane o płatniku: jego numer identyfikacyjny, numer polisy i deklaracji;
c) Data zawarcia związku małżeńskiego.
Odpowiedź:
W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 6 do projektu
umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ pkt. 4 w sposób następujący:
„Pracownicy i funkcjonariusze Zamawiającego przystępując do ubezpieczenia wypełniają
deklarację przystąpienia z nadanym nr polisy (należy wpisać wyłącznie nr PESEL
uposażonych oraz wpisać datę i złożyć CZYTELNY podpis) i przekazują ją upoważnionemu
pracownikowi Zamawiającego, który nadaje Numer Identyfikacyjny Ubezpieczonego,
wpisuje nr deklaracji, datę zatrudnienia zainteresowanego ubezpieczeniem u
Zamawiającego, a w przypadku osób współubezpieczonych również informację o stopniu
pokrewieństwa i datę zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli dotyczy) jak również nr
identyfikacyjny płatnika, nr jego polisy i deklaracji oraz składa podpis.”
Pytanie nr 4:
Załącznik nr 6 do umowy. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznego zapisu
do pkt 4 dot.: „Współmałżonkowie i dzieci pracowników i funkcjonariuszy Zamawiającego
przystępując do ubezpieczenia wypełniają deklarację przystąpienia (należy wpisać wyłącznie
nr PESEL uposażonych, datę i złożyć czytelny podpis przez ubezpieczonego i jego płatnika
składek oraz w przypadku współmałżonka podać datę zawarcia związku małżeńskiego) i
przekazują ją upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, który NADAJE Numer
Identyfikacyjny Ubezpieczonego i wpisuje dane płatnika składek (jego Numer Identyfikacyjny
Ubezpieczonego, numer polisy i deklaracji, w której płatnik jest ubezpieczony)
Odpowiedź:
Odpowiedź jak do pytania nr 3.
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