
Wszyscy wykonawcy biorqcy udzial w postqpowaniu- informacja nr 2
dgtvczv: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie maiqtku i innych intereiw powiatu suwarskielo
wraz z jednostkami organizacyjnymi (numer postQpowania: ORG.2724.20f9)

zamawiaiQcy prowadzEc postQpowanie w sprawie udzierenia zam6wienia pubricznego w trybie
przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majQtku iinnych interes6w powiatu Suwalsiiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie:
- 

-?rt. 
38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zam6wie6 publicznych(tekst jedn. Dz.U.

z 2ol8t., poz' 1986 z p6in. zm.) ponizej informuje o otzymanych wnioskach w sprawie 
-wylasnienia

tresci SIWZ i udzielonych na nie wyja6nieniach ,- 9rt. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zam6wie6 publicznych (tekst jedn. Dz.u.
z 2Ol8r., poz. 1985 z p6in. zm.) ponizej informuje o modyfikacji tre6ci SIWZ.

PYTANIE nr I
Wnioskujemy o udostQpnienie wykazu majEtku w programie Excel.

ODPOWIEDi nr 1

zamawiaiEcy informuje, i2 pelna hesi SIWZ, w tym wykazy maiEtku w wersji edytowalnej w woRD
zostala umleszczona na stronie ZamawiajQcego.

PYTANIE nr 2

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 300 0OO zl dla odpowiedzialno5ci cywilnej za szkody wyzQdzone
w zwiEzku zazqdzaniem drogami publicznymi i wewnQtznymi oraz parkingami.

ODPOWIEDi nr 2

ZamawiajQcy w powyzszym zakresie nie dokonuje 2adnej zmiany tresci SIWZ.

PYTANIE nT 3

Wnioskujemy o zmiane
wodociEgowej, sanitarnej
s00 000,00 zl.

sumy ubezpieczenia dla System sieci teletechnicznej, deszczowej,
i kanalizacyjnej (wraz z przylqeami i pokrywami) z 1 500 000,00 zl na

ODPOWIEDi nr 3

zamawiaiQcy wyra2a zgodq na zmianQ sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemu sieci
teletechnicznej, deszczowej, wodociQgowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z pr4lqczami
i pokrywami) z sumy ubezpieczenia 1 500 000,00 zt na sumQ ubezpieczenia 1 0OO OOO,O0 zl.

Zamawiqiecy informuje, ie odpowiedzi na pytania do tre.aci SIWZ staiA sia integralnl czgicie SIWZ
i bqdq wiqtqce prry skladaniu ofert,

W zwiqzku z ninieiszymi wyjasnieniami do SIWZ nie przewiduie sie przesuniecia terminu skladania
ofert.
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