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Zamawiający:                                                                                                 Suwałki, dnia 30 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 wykreślenie pkt 4.60 
ODPOWIEDŹ: 

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

4.60.  

 

PYTANIE nr 2 
Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 4.4 podpunkt 7  

„prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (zgodnie z art. 752 k.c.)” 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wykreśla  w punkcie   
4.4. zapis podpunktu 7 o treści : „prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (zgodnie z art. 752 k.c.)” 

 
PYTANIE nr 3 

Prosimy o zmianę zapisu w pkt 4.10 

odpowiedzialność cywilną za szkody nagłe i nieprzewidziane wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez 
jego zanieczyszczenie oraz za szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się 

jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu, jeżeli spowodowały szkodę inną niż szkoda  
w środowisku, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w środowisku naturalnym powstałe w wyniku zdarzeń drogowych 
(wypadków lub kolizji) z uczestnictwem pojazdów użytkowanych przez ubezpieczonego); 

      na: 

odpowiedzialność cywilną za szkody nagłe i nieprzewidziane wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez 
jego zanieczyszczenie oraz za szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się 

jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w środowisku naturalnym 

powstałe w wyniku zdarzeń drogowych (wypadków lub kolizji) z uczestnictwem pojazdów użytkowanych 

przez ubezpieczonego);  
 

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

4.10. na poniższy: 

odpowiedzialność cywilną za szkody nagłe i nieprzewidziane wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez 
jego zanieczyszczenie oraz za szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się 

jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w środowisku naturalnym 

powstałe w wyniku zdarzeń drogowych (wypadków lub kolizji) z uczestnictwem pojazdów użytkowanych 

przez ubezpieczonego);  
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PYTANIE nr 4 

Prosimy o wprowadzenie do pkt 4.17. franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN  
w szkodach rzeczowych 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w Załączniku nr 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w punkcie 4.17.  

wprowadza  franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN w szkodach rzeczowych. 
 

PYTANIE nr 5 
Prosimy o zmianę zapisu w pkt  4.23. , 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnej, 

wraz z odpowiedzialnością za rzeczy oddane do depozytu (z włączeniem gotówki i biżuterii), a także 
wniesione oraz pozostawione w pokojach, w tym za sprzęt elektroniczny, bez podlimitu, do wysokości sumy 

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (dla rzeczy oddanych do depozytu oraz 
wniesionych i pozostawionych w pokojach podlimit wynosi 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe);  
na zapis 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnej, 

wraz z odpowiedzialnością za rzeczy oddane do depozytu (z włączeniem gotówki i biżuterii) podlimit wynosi 
200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe);  

 
ODPOWIEDŹ: 

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

4.23. na poniższy: 

 

„odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnej, 
wraz z odpowiedzialnością za rzeczy oddane do depozytu (z włączeniem gotówki i biżuterii), z podlimitem 

500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe , z zastrzeżeniem że dla rzeczy oddanych do 

depozytu podlimit wynosi 200 000,00 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 4 października 2022 r., godz. 10:00.  

Otwarcie   ofert  nastąpi  w dniu 4 października   2022 r. o  godz. 10:15. 

STAROSTA 
 

Witold Kowalewski 

/podpisano elektronicznie/ 
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