AG-I.272.1.43.2013

Kielce, 24 grudnia 2013 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i członków ich rodzin”,
znak: AG-I.272.1.43.2013.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Wykonawca prosi o podanie wskaźnika szkodowości grupy na koniec września 2013 roku, bądź jeżeli
to niemożliwe podanie najbardziej aktualnego poziomu wskaźnika szkodowości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada informacji, o których jest mowa w pytaniu nr 1.
Pytanie 2:
Prosimy o podanie wysokości prowizji (w %) przysługującą osobie zajmującej się obsługą
administracyjną umowy ubezpieczenia u Zamawiającego. Informacja ta jest niezbędnym parametrem do
prawidłowej wyceny programu ubezpieczenia, a zatem ustalenia wysokości składki. Zapewnia
porównywalność ofert wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu i pozwala na
zachowanie jednej z podstawowych zasad zamówień publicznych, a mianowicie zasady równości szans
Wykonawców. W przypadku braku takiej informacji niemożliwe staje się porównanie ofert, ponieważ
różni Wykonawcy będą mogli przyjąć różne założenia prowizyjne co spowoduje niemożność wyboru
oferty najkorzystniejszej. Brak takiej informacji może również spowodować późniejsze nieporozumienia
wynikające z różnych oczekiwań prowizyjnych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że udział brokera w postępowaniu, w tym wysokość kurtażu, opisany jest
w Rozdziale XIX ust. 3 pkt 5 SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) i wynosi
12%. Jego składnikiem jest również wynagrodzenie za czynności związane z obsługą administracyjną
umowy ubezpieczenia Zamawiającego.
Pytanie 3:
Prosimy o informację, czy w postępowaniu bierze udział broker? Jeżeli tak, to prosimy o podanie
wysokości kurtażu brokerskiego (w %). Informacja ta jest niezbędnym parametrem do prawidłowej
wyceny programu ubezpieczenia, a zatem ustalenia wysokości składki. Zapewnia porównywalność ofert
wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu i pozwala na zachowanie jednej

z podstawowych zasad zamówień publicznych, a mianowicie zasady równości szans Wykonawców.
W przypadku braku takiej informacji niemożliwe staje się porównanie ofert, ponieważ różni Wykonawcy
będą mogli przyjąć różne założenia prowizyjne co spowoduje niemożność wyboru oferty
najkorzystniejszej. Brak takiej informacji może również spowodować późniejsze nieporozumienia
wynikające z różnych oczekiwań prowizyjnych po stronie Brokera i Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że udział brokera w postępowaniu, w tym wysokość kurtażu, opisany jest
w Rozdziale XIX ust. 3 pkt 5 SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) i wynosi
12%.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie poniższych wyłączeń w przypadku pobytu
ubezpieczonego w szpitalu:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu Ubezpieczonego w:
a. hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, zakładach opiekuńczo leczniczych,
zakładach i placówkach dla przewlekle chorych oraz zakładach pielęgnacyjno –
opiekuńczych;
b. sanatoriach, prewentoriach, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych i rehabilitacyjno
– uzdrowiskowych;
c. ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych,
z wyjątkiem pobytu, o którym mowa w § 5 ust 2 pkt 14);
d. oddziałach dziennych, oraz innych placówkach opieki zdrowotnej, które nie są
przeznaczone do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.
Rehabilitacja Ubezpieczonego - pierwsza hospitalizacja w celu rehabilitacji niezbędna do usunięcia
następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, o ile istnieje związek przyczynowo – skutkowy,
pomiędzy rehabilitacją, a bezpośrednio ją poprzedzającym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
i zdarzenia te (nieszczęśliwy wypadek, choroba) zaistniały w okresie odpowiedzialności Wykonawcy;
Odpowiedź:
1. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenia odpowiedzialności opisane w pytaniu nr 4,
podpunkt a, b, d.
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie opisane w pytaniu nr 4 podpunkt c,
dotyczące pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach
rehabilitacyjnych. Ponieważ przedmiotowe wyłączenie nie jest akceptowane przez Zamawiającego,
wyjątek ujęty w zapytaniu w sposób naturalny, wynikający z konstrukcji pytania wchodzi w zakres
ubezpieczenia, pomimo tego, że Zamawiający nie wie, o jakim "§ 5 ust 2 pkt 14" jest mowa".
3. Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nie poruszonych w SIWZ zastosowanie mają OWU
Wykonawcy.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:
1. W rozdziale XVII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 30
grudnia 2013 roku, do godziny 11.30.
Jest:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 31
grudnia 2013 roku, do godziny 10.30.
2. W rozdziale XVII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337
i opisana : „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i członków ich rodzin”
„Nie otwierać przed dniem 30 grudnia 2013 r., godz. 12.00”.
ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
Jest:
Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337
i opisana : „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i członków ich rodzin”
„Nie otwierać przed dniem 31 grudnia 2013 r., godz. 11.00”.
ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy

3. W rozdziale XVII ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337.
Jest:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 grudnia 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie
Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania
i otwarcia ofert.
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w BZP i na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach.

