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Zamawiający:                                                                                                 Suwałki, dnia 26 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 
 

pkt. 4.60.  ,,odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez uchodźców obywateli Ukrainy, w tym za 
szkody w związku z użytkowaniem nieruchomości osób trzecich na cele mieszkalne '' 

- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to nieruchomości, z którymi Starostwo Powiatowe w Suwałkach 
podpisało stosowną umowę. 

 

ODPOWIEDŹ: 
Na podstawie art.12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz   

w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Podlaskim nr ZK-I.6333.444.2022.RK z dnia 2 czerwca 
2022 r. dotyczącym organizacji miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która 

znalazła się na terytorium RP, w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą 
ww. miejsc, wraz z organizacją całodziennego wyżywienia i zapewnienie niezbędnego wyposażenia Wojewoda 

przekazuje Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadania.  

 
Zamawiający potwierdza , że realizacja w/w porozumienia dotyczy w Powiecie Suwalskim wyłącznie 

nieruchomości Zakładu Aktywności Zawodowej  SOWA w Lipniaku. 
 

 

 
PYTANIE nr  2 

 Pkt 4 .38.  ,, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania  
i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, 

artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora 

imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (niniejsze rozszerzenie nie obejmuje 
ubezpieczenia obowiązkowego), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe (zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane wykorzystaniem materiałów 
wybuchowych i pirotechnicznych, pokazem sztucznych ogni, fajerwerków itp.) 

- prosimy o dodanie następującego zapisu: ,,pod warunkiem, że pokaz pirotechniczny będzie 
przeprowadzony przez podmioty zajmujące się profesjonalnie taką działalnością''. 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zapis punktu 

4.38. na poniższy: 

 

,,odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania 

imprez, w tym imprez masowych (np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych 

i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie  
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z Rozporządzeniem Ministra Finansów (niniejsze rozszerzenie nie obejmuje ubezpieczenia obowiązkowego), 

bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres 

ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych, pokazem 

sztucznych ogni, fajerwerków itp., pod warunkiem, że pokaz pirotechniczny będzie przeprowadzony przez 

podmioty zajmujące się profesjonalnie taką działalnością - z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe)'',   

 

 

 

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.  

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, 
zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie 

późniejszym.     

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty 

lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ  

i przygotowanie oferty. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 7 oraz ust. 9 PZP, dokonuje zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert:  

Nowy termin składania ofert to 3 padziernika 2022 r., godz. 10:00.  

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 3 października   2022 r. o  godz. 10:15. 

 

 

 

WICESTAROSTA 
 

Artur Łuniewski 

      /podpisano elektronicznie/ 
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