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Wrocław, dnia 13.01.2021 r. 

 

 

 

 

Do uczestników przetargu 

nieograniczonego na usługę grupowego 

ubezpieczenia na życie pracowników 

oraz członków rodzin pracowników 

Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Bolesławcu 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I ZMIANY DO SIWZ NR 289/2020/N/Bolesławiec 

– PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedź na pytanie do SIWZ 

zadane przez Wykonawcę oraz informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert 

wg informacji poniżej: 

 

Pytanie 1: Załącznik nr 4, umowa generalna §6 ust. 5 

W odniesieniu do udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego, Wykonawca pragnie 

obszerniej wyjaśnić obawy związane z funkcjonowaniem polis przy niezmienionych 

zapisach. 

W sytuacji, w której składka nie wpłynie w terminie, deklaracje osób nowo dochodzących 

nie zostaną zatwierdzone i ubezpieczeni nie zostaną objęci ochroną. Brak wpłaty w terminie 

będzie powodować szereg niekorzystnych skutków nie tylko dla nowo dochodzących, ale 

również dla już ubezpieczonych. Nie ma podstaw do wypłaty świadczenia jeżeli składka nie 

zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie. Ponadto takie zapisy mogą powodować 

problemy z prawidłową realizacją umowy ubezpieczenia grupowego np. brak składki 

powodować może niezgodne awiza oraz problemy z poprawnym naliczaniem prowizji dla 

brokera. 

Czy wobec powyższych obaw i wyjaśnień Wykonawcy, Zamawiający gotów jest rozszerzyć 

w/w zapis następująco: 

Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości lub w części w terminie wskazanym 

w dokumentacji przetargowej lub ubezpieczeniowej nie powoduje ustania 

odpowiedzialności ubezpieczeniowej Wykonawcy, ani zawieszenia ochrony 

ubezpieczeniowej oraz nie skutkuje rozwiązaniem umowy z upływem terminu płatności, 

pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie grupowe zostanie przekazana do końca 

miesiąca za który jest należna. W przypadku braku składki do końca miesiąca, 

odpowiedzialność na polisie zostaje zawieszona, a Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o fakcie braku zapłaty składki i wyznaczy dodatkowy termin zapłaty, który nie może być 
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krótszy niż 14 dni (nie dotyczy pierwszej składki). Po uregulowaniu zaległej składki 

ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do SIWZ, Zamawiający informuje  

o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zgodnie informacją poniżej: 

 

BYŁO: 

 

X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 15.01.2021 r., do godz. 11:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

 

JEST: 

X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

2. Oferty należy składać do dnia 18.01.2021 r., do godz. 11:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

Beata Sobkowicz-Gostyńska 


