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Zamawiający:                                                                                                 Suwałki, dnia 20 września 2022 r. 

Powiat   Suwalski  
z siedzibą Starostwo Powiatowe w Suwałkach  

ul. Świerkowa 60 , 16-400 Suwałki   
NIP:    844-20-81-910 

REGON: 790670846 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 
 
Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Suwalskiego; nr ref.:   

ORG.272.4.2022 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili 
się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz  
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ: 

 

PYTANIE nr  1 
Wykreślenie zapisu  

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmować może również pojazdy, w 

stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz zamawiającego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Początek okresu ubezpieczenia: od dnia wydania przez sąd 

nieprawomocnego postanowienia o przeniesieniu własności pojazdu na zamawiającego w drodze przepadku. 
Pierwsza rata składki za ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku płatna będzie w terminie nie wcześniejszym 

niż 14 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania) następować będzie według zasady „co do dnia”, 
za faktyczny okres ochrony, według wzoru wskazanego w umowie w sprawie zamówienia. 

 

I zastąpienie zapisem 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmować może również pojazdy, w 
stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz zamawiającego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Początek okresu ubezpieczenia: od dnia zgłoszenia do 

Ubezpieczyciela.. Pierwsza rata składki za ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku płatna będzie w terminie nie 
wcześniejszym niż 14 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za niewyko-

rzystany okres ubezpieczenia w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania) następować będzie według zasady 
„co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według wzoru wskazanego w umowie w sprawie zamówienia. 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1b do SWZ w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych  zapis punktu  2.1.4. na : 
 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmować może również pojazdy, w 

stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz zamawiającego, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Początek okresu ubezpieczenia: od dnia zgłoszenia do 

Ubezpieczyciela. Pierwsza rata składki za ubezpieczenie OC pojazdu z przepadku płatna będzie w terminie nie 
wcześniejszym niż 14 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za niewyko-

rzystany okres ubezpieczenia w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania) następować będzie według zasady 
„co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według wzoru wskazanego w umowie w sprawie zamówienia. 

 

 
 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści 
SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 

ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
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postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na 

wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.  

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, 

zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie 
późniejszym.     

 

 

 

 

 
 

 

WICESTAROSTA 
 

Artur Łuniewski 

         /podpisano elektronicznie/ 
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