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Szczuczyn, dnia 10.02.2016r. 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz 

pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i jednostek organizacyjnych Gminy 

Szczuczyn”  nr RI.271.1.2016 – wyjaśnienia treści SIWZ.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
 
 
1. pkt. 3.7. Załącznik nr 1 do SIWZ, w treści jest: 
 
3.7. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem na życie osoby (również dotychczas nieubezpieczone) bez 
okresu karencji w pełnym zakresie, jeżeli osoby te przystąpią do ubezpieczenia poprzez złożenie 
deklaracji uczestnictwa przed upływem 3 miesięcy liczonych od daty:  
- początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy 
ubezpieczenia (dotyczy pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci),  
- nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z ubezpieczającym powstał po 
początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy wyłącznie pracowników),  
- nabycia prawa przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli prawo to zostało nabyte po początku ochrony 
(umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy współmałżonków i pełnoletnich dzieci ). 
 
Po zmianie jest 
 
3.7. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem na życie osoby (również dotychczas nieubezpieczone) bez 
okresu karencji w pełnym zakresie, jeżeli osoby te przystąpią do ubezpieczenia poprzez złożenie 
deklaracji uczestnictwa przed upływem 3 miesięcy liczonych od daty:  
- początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy 
ubezpieczenia (dotyczy pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci),  
- nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z ubezpieczającym powstał po 
początku ochrony (umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy wyłącznie pracowników),  
- nabycia prawa przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli prawo to zostało nabyte po początku ochrony 
(umowy) ubezpieczeniowej (dotyczy współmałżonków i pełnoletnich dzieci ). 
W przypadku partnera życiowego opisane powyżej zasady karencji dla współmałżonka nie mają 
zastosowania, jednak zniesienie karencji w pełnym zakresie dotyczyć będzie w sytuacji aktualnie 
ubezpieczonych partnerów przystępujących do ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości 
odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem.  
 
 
2. pkt. 3.19. Załącznik nr 1 do SIWZ w treści jest: 
 
 
3.19. Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej 
dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia 
Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt 
badania lekarskie na terenie miasta Szczuczyn w celu ponownej weryfikacji orzeczonego świadczenia. 
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Po zmianie jest: 
 
3.19. Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej kompletnej 
dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia 
Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt 
badania lekarskie w placówce zlokalizowanej w odległości do 15 km od miasta Szczuczyn w celu 
ponownej weryfikacji orzeczonego świadczenia. 
 
 
3. pkt. 12.15. SIWZ, w treści jest: 
 
 
12.15. Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą 
(firmą) i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego: 

Urząd Miejski  

Plac 1000-lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

Opakowanie oferty dodatkowo należy opisać następująco: 

 „Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz 

pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Szczuczyn – nie otwierać przed dniem 15 luty 2016 r., godz. 12.30.” 

 
Po zmianie jest: 
 
 
12.15. Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą 
(firmą) i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego: 

Urząd Miejski  

Plac 1000-lecia 23 

19-230 Szczuczyn 

Opakowanie oferty dodatkowo należy opisać następująco: 

 „Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz 

pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Szczuczyn – nie otwierać przed dniem 17 luty 2016 r., godz. 12.30.” 

4. pkt. 13.2. SIWZ, w treści jest: 
 

 
13.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 15 luty 2016 r., o godz. 12:00.  
 
Po zmianie jest: 
 
13.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 17 luty 2016 r., o godz. 12:00.  
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5. pkt. 13.4. SIWZ, w treści jest: 
 
 
13.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 luty 2016 r., o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego – Urząd 
Miejski, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, sala konferencyjna – poddasze budynku.  
 
Po zmianie jest: 
 
13.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 luty 2016 r., o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego – Urząd 
Miejski, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, sala konferencyjna – poddasze budynku.  
 


