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Wrocław, dnia 23.03.2021 r. 
 

 
 
 

Do uczestników  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługę grupowego ubezpieczenia  
na życie pracowników oraz członków 
rodzin pracowników SPZOZ  
w Lubartowie 

 
 

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO SWZ    

NR 18/2021/Lubartów 

ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA  

I OTWARCIA OFERT 

 
Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ w Lubartowie, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. po ponownym przeanalizowaniu pytania Wykonawcy, 
podaje sprostowanie do udzielonej odpowiedzi na pytanie do SWZ z dn. 22.03.2021 r. oraz 
jednocześnie informuje o następujących zmianach w SWZ: 

 
Pytanie 22: SWZ – Prawo Opcji 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ust. XIII pkt 2 na następujący: 
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem okresu ubezpieczenia może 
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik 
szkodowości będzie wyższy niż 73%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  
z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości. 
Odpowiedź/Zmiana: Zamawiający po ponownej analizie pytania Wykonawcy wyraża 
zgodę i w związku z powyższym, zmianie ulega SWZ według informacji poniżej: 
 

1. SWZ Rozdział V punkt 1: 
 
BYŁO: 
Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia usług 
ubezpieczeniowych przy czym nie wcześniej niż od 01.05.2021 r. z możliwością 
przedłużenia na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia. Wykonawca w terminie co 
najmniej 3 miesięcy przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia może pisemnie 
oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik szkodowości 
będzie wyższy niż 80%.  
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Brak przekazania takiego oświadczenia Zamawiającemu, w wyżej wymienionym terminie, 
oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne 12-miesięcy, w tym przypadku 
umowa będzie trwać maksymalnie do 30.04.2024 r. 
 
JEST: 
Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia usług 
ubezpieczeniowych przy czym nie wcześniej niż od 01.05.2021 r. z możliwością 
przedłużenia na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia. Wykonawca w terminie co 
najmniej 3 miesięcy przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia może pisemnie 
oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik szkodowości 
będzie wyższy niż 73%.  
Brak przekazania takiego oświadczenia Zamawiającemu, w wyżej wymienionym terminie, 
oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne 12-miesięcy, w tym przypadku 
umowa będzie trwać maksymalnie do 30.04.2024 r. 
 

2. SWZ Rozdział XIII punkt 2:  
 
BYŁO: 
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem okresu ubezpieczenia może 
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik 
szkodowości będzie wyższy niż 80%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  
z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości. 
 
JEST: 
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem okresu ubezpieczenia może 
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik 
szkodowości będzie wyższy niż 73%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  
z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości. 
 

3. Załącznik nr 4 do SWZ, § 10 punkt 2: 
 
BYŁO: 
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem okresu ubezpieczenia może 
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik 
szkodowości będzie wyższy niż 80%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  
z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości 
 
JEST: 
Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem okresu ubezpieczenia może 
pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik 
szkodowości będzie wyższy niż 73%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  
z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości. 
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W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 4 do SWZ, który w dniu 
dzisiejszym zostanie zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego oraz 
stronie Pełnomocnika Zamawiającego.  
 
 

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega termin składania i otwarcia 
ofert według informacji poniżej: 
 
 
BYŁO: 
 
SWZ, Rozdział VIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFE RT ORAZ 
TERMIN OTWARCIA OFERT, punkt 6: 
 
Ofertę należy złożyć do 29.03.2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu 
o godz. 12:00. 
 
JEST: 
 
SWZ, Rozdział VIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFE RT ORAZ 
TERMIN OTWARCIA OFERT, punkt 6: 
 
Ofertę należy złożyć do 07.04.2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu 
o godz. 12:00. 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Beata Krysiewicz 
 


