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Zamawiający:                                                                                                 Suwałki, dnia 22 września 2022r. 

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 
Prosimy o potwierdzenie, iż bezskładkowy Assistans dotyczy pojazdów osobowych oraz ciężarowych o 
ładowności do 2 t, <3,5T;  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje i deklaruje, iż przedmiot ubezpieczenia, w tym możliwość objęcia danego pojazdu 
ochroną, warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług – będą 
zgodnie z zapisami ogólnych warunków Assistance danego ubezpieczyciela – wykonawcy wyłonionego  
w postępowaniu. 

PYTANIE nr  2 

Prosimy o dopisanie w punkcie 4 Obligatoryjne zasady likwidacji szkód, w podpunkcie 4.2.  

  

Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia  
z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. Dokonanie przez 
Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin.   

W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie ubezpieczający, 
ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, 
dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin 
akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni 
robocze od jego skutecznego dostarczenia; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. 
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.  
  

  
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż powyższa treść jest zgodna z zapisem  punktu. 4.2. Załącznika nr 1b do SWZ. 

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian.  
 

 
 

 

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 
postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na 

wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.  
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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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