Warszawa, 26 lutego 2020 r.
DAZ.262.16.2020
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (NR 10/20/PN/P2) Przedmiotem
zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników NCBR oraz NCBR+ oraz członków ich
rodzin.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1843) dalej jako „ustawa Pzp”, uprzejmie informuję, iż w dniu 25 lutego 2020 r. do
Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 3 PKT. 7, ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PKT. 5 PPKT 5.2
Pytanie: Zgodnie z art.814 § 2 oraz z art.829 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej
niż po opłaceniu składki i nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył, że
chce korzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony. Ponadto zapis Zamawiającego może powodować
problemy z prawidłową realizacją umowy ubezpieczenia np. brak składki w miesiącu odpowiedzialności
powodować może odrzucanie deklaracji oczekujących na zatwierdzenie, niezgodne awiza. Dodatkowo
przekazanie składki w miesiącu, za który jest należna (tj. w miesiącu odpowiedzialności) niezbędne jest
do prawidłowego nadania początku odpowiedzialności dla nowo przystępujących osób.
W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu na następujący„(..)
W przypadku dnia wolnego od pracy, realizacja nastąpi pierwszego dnia pracującego przypadającego
po dniu wolnym od pracy na wskazany w polisie numer rachunku Wykonawcy, pod warunkiem, że nie
będzie to dzień kolejnego miesiąca". Zapis ten zapewni prawidłową obsługę ubezpieczenia.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu.

Pytanie 2:
ZAŁĄCZNIK NR 8 Umowa § 3 PKT. 8, ZAŁACZNIK NR 1 PKT 5.PPKT. 5.4
Pytanie: Zgodnie z art. 814 § 2 oraz z art. 829 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej
niż po opłaceniu składki i nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył, że
chce korzystać z zastrzeżeniem na jego rzecz ochrony.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu na następujący: Za datę płatności składki uważa się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego pod warunkiem, że składki wpłyną na konto
Wykonawcy do końca miesiąca, za który są należne.
Zapis ten zapewni prawidłową obsługę ubezpieczenia i nie spowoduje opóźnień w wypłacie świadczeń
dla wszystkich ubezpieczonych w tej grupie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu.

Pytanie 3:
ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ PKT 5.PPKT. 5.5
Pytanie: Mając na uwadze wspomniane już zapisy art.814 § 2 oraz z art.829 § 2 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) czy Zamawiający zgodzi się,
aby zapis nie odnosił się do pierwszej składki, której wpłata w terminie niezbędna jest do prawidłowego
nadania początku odpowiedzialności oraz na rozszerzenie zapisu na następujący: Nieopłacenie przez
Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności
Wykonawcy, a jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do
uzupełnienia zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. Po
uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 13 lutego 2020
roku nie ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia 02 marca 2020 r. do godz. 12:00, termin
otwarcia ofert 02 marca 2020 r. o godz. 13:00. w Sali nr 108.
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