
Ogłoszenie nr 551558-N-2020 z dnia 2020-06-17 r.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechnowie Sp. z o. 

o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

w Ciechnowie Sp. z o. o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Przygotowanie postępowania oraz czynności związane z wykonaniem 

zawartej w jego wyniku umowy wykonywać będzie działająca z pełnomocnictwa 

zamawiającego firma brokerska Eurobrokers Sp. z o.o., 85 - 110 Bydgoszcz, ul. Mostowa 2, 

działająca przez Przedstawicielstwo w Mławie, 06 – 500 Mława, ul. Żwirki 26, tel. (23) 

6552590, fax. (23) 6552599. Eurobrokers sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie od 

wykonawcy, w wysokości zwyczajowo przyjętej, za wszystkie polisy wystawione w okresie 

objętym umową poprzetargową.  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy 

numer identyfikacyjny 13034196700000, ul. ul. Okrzei  14 , 06-400  Ciechanów, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 725 980, e-mail dti@tbsciechanow.pl, faks 

236 723 818.  

Adres strony internetowej (URL): www.tbciechanow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Spółka Gminy Miejskiej Ciechanów  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.tbsciechanow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.tbsciechanow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 



Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechnowie Sp. z o. 

o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.  

Numer referencyjny: TBS-02/20  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) CZĘŚĆ PIERWSZA -ubezpieczenia 

komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, ASS) b) CZĘŚĆ DRUGA - ubezpieczenie mienia od 

ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie szyb i innych 

elementów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TBS Sp. z 

o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych zarządzanych 

przez TBS Sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynków gminnych 



zarządzanych przez TBS Sp. z o.o., obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

zarządcy nieruchomości, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenie ksiąg rachunkowych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

66515000-3 

66515100-4 

66515200-5 

66515400-7 

66516000-0 

66516100-1 

66514110-0 

66516400-4 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

PZP w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego w poszczególnych częściach. 

Przedmiotem zamówienia będzie doubezpieczenie dodatkowych przedmiotów ubezpieczenia 

nie objętych przedmiotem niniejszego postępowania w których posiadanie wejdzie 

zamawiający lub jego jednostki organizacyjne w trakcie trwania okresu ubezpieczenia lub 

zwiększenie sum ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń objętych zamówieniem podstawowym 

lub doubezpieczenie dodatkowych osób do ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 

będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług 

warunków i stawek nie mniej korzystnych dla zamawiającego niż zastosowanych w 

zamówieniu podstawowym.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2020-08-01   lub zakończenia: 2021-07-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o 

którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895.) tzn. kopia zezwolenia 

Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 

stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji 

Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument jak 

zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający 

posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich 

grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

tego warunku (załącznik B do SIWZ).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

tego warunku (załącznik B do SIWZ).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Do oferty Wykonawca dołącza:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wskazane w art. 

22 ust. 1b ustawy warunki udziału w postępowaniu. Dokument ten, zgodnie z załączonym 

wzorem będzie stanowić załącznik do oferty (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu) – załącznik B do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo 

osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy lub wykonawców wykonujących wspólnie 

zamówienie.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

W zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie organu nadzoru na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 895.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra 

Finansów (jeżeli uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień 

do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 

28.08.1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten 

zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie o przynależności do tej same grupy 

kapitałowej) – załącznik C do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena- cześć I 60,00 

Zaakceptowane dodatkowe klauzule - część I 30,00 

Oferowane franszyzy - część I 10,00 

Cena - część II 60,00 

Zaakceptowane dodatkowe klauzule - cześć II 30,00 

Oferowane franszyzy - część II 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy zgodnie z art.144 

ust.1 pkt 2 – 6 ustawy a także w następujących przypadkach:1)zmiany terminów płatności, 

wysokości i liczby rat składki – na wniosek ubezpieczającego,2)zmiany wysokości składki 

lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany wysokości sumy 

ubezpieczenia – proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia, w 

którym zmiana będzie obowiązywała,3)zmiany wysokości składki lub raty składki w 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na 

pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia 

limitów odpowiedzialności – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia, w którym 

zmiana będzie obowiązywała. 4)zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na 

usługi ubezpieczeniowe objęte niniejszym postępowaniem podatku od towarów i usług 

(VAT) lub zmiany stawki tego podatku – składka ulegnie podwyższeniu o kwotę naliczonego 

podatku VAT;5)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze 

zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i 

Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;6)zmiany związane z włączeniem do ochrony 

ubezpieczeniowej dodatkowych wspólnot mieszkaniowych i budynków gminnych 

zarządzanych przez TBS Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania umowy, 7)zmiany zakresu 

ubezpieczenia wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649.), wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, przy czym musi wtedy wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Winien on wówczas wyodrębnić 

te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 

„TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM 

POSTĘPOWANIA”.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodzę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 

VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu:  

Data: 2020-07-01, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Ubezpieczenia komunikacyjne: 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiot i zakres ubezpieczenia: − Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia 

podstawowa, zgodna z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów, − Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 10.000,00 zł, − 

Ubezpieczenie AC/KR – serwisowy wariant rozliczania szkód, zniesienie udziałów w 

szkodzie i amortyzacji części, brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie, sumy 

ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zawierają również wyposażenie 

dodatkowe/specjalistyczne, − Wykaz ubezpieczanych pojazdów stanowi załącznik nr 7, − 

Ubezpieczenie assistance w bezpłatnym wariancie o ile taki przewidują OWU wykonawcy dla 

danego rodzaju pojazdów.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2020-08-01 

data zakończenia: 2021-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Zaakceptowane klauzule dodatkowe 30,00 



Oferowane franszyzy 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Ubezpieczenie mienia 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: Zakres 

ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: - pożar, uderzenie 

pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe 

lądowanie samolotu lub innego obiektu powietrznego, upadek jego części, przewożonego 

ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), - huragan, deszcz nawalny, śnieg, w tym zalanie 

w wyniku topnienia śniegu lub lodu, a także szkody powstałe pod wpływem jego ciężaru, 

powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy 

lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, 

w tym należącego do ubezpieczonego, przepięć, - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego 

mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego 

ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. W 

przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto zakład 

ubezpieczeń nie jest uprawniony do pomniejszania odszkodowania o stopień zużycia 

technicznego. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z naprawy, zakupu bądź odbudowy 

uszkodzonego lub zniszczonego mienia Wykonawca nie jest uprawniony do ograniczenia 

wysokości odszkodowania bądź odmowy wypłaty. W takim wypadku odszkodowanie 

wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z 

warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. 

Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do 

poprzedniego stanu w wybranym przez zamawiającego miejscu na terenie RP oraz w sposób 

odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego), z 

zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel 

zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do 

poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. Podane sumy ubezpieczenia maszyn, 

urządzeń, wyposażenia zawierają również wartość niskocennych środków trwałych (o 

wartości do 3.500 zł). Za środki obrotowe przyjmuje się materiały, zapasy, produkcję w toku, 

w tym mi. materiały biurowe wykorzystywane w działalności, środki czystości, opał. 

Franszyzy i udziały własne Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z 

zapisami w punkcie 19 SIWZ. Przedmiot ubezpieczenia: 1. Budynki i budowle TBS Sp. z 

o.o.: (wg załącznika 1) – s.u. 43.257.327,61 zł (z VAT, wartość odtworzeniowa), system 

ubezpieczenia - sumy stałe, indywidualne polisy na każdy z budynków. 2. Budynki i budowle 

wspólnot mieszkaniowych (wraz ze szlabanami i monitoringiem): (wg załącznika nr 2) – s.u. 

325.807.261,44 zł (z VAT, wartość odtworzeniowa/rzeczywista), system ubezpieczenia - 

sumy stałe, indywidualne polisy na każdy z budynków. 3. Budynki i budowle gminne: (wg 

załącznika nr 3) – s.u. 76 822 948,00 zł (z VAT, wartość odtworzeniowa/ rzeczywista), 

system ubezpieczenia – sumy stałe, jedna wspólna polisa na wszystkie budynki. 4. Maszyny, 

urządzenia, wyposażenie TBS Sp. z o. o.: (wg załącznika nr 4) – s.u. 150.000,00 zł (z VAT, 

wartość księgowa brutto), system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko, 5. Środki obrotowe TBS 

Sp. z o.o.: 50.000,00 zł, system ubezpieczenia - sumy stałe, maksymalny dzienny stan 

przewidywany w okresie ubezpieczenia, 6. Mienie pracownicze TBS Sp. z o.o.: 20.000,00 zł, 

system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko, 7. Kontenery: pojemniki na śmieci TBS Sp. z o.o., 



wspólnot mieszkaniowych, budynków gminnych: s.u. 50.000,00 zł (z VAT, wartość 

odtworzeniowa), system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko 2. Ubezpieczenie mienia od 

kradzieży z włamaniem i rabunku: Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej 

następujące ryzyka i koszty: - kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z 

zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub 

zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady 

mogące stanowić dowód jego ukrycia, - rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy 

fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu 

lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby 

posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, - 

wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku), - 

koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, W ryzyku 

dewastacji ubezpieczeniem objęte będą również kontenery na śmieci zlokalizowane przy 

budynkach TBS Sp. z o.o., wspólnot mieszkaniowych i budynków gminnych zarządzanych 

przez TBS Sp. z o. o. z limitem 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyzy i 

udziały własne Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami w 

punkcie 19 SIWZ. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia: Maszyny, urządzenia, 

wyposażenie – s.u. 50.000,00 zł - system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko, Środki obrotowe 

– s.u. 20.000,00 zł - system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko, Ubezpieczenie wartości 

pieniężnych: od kradzieży z włamaniem – s.u. 10.000,00 zł - system ubezpieczenia – pierwsze 

ryzyko, od rabunku w lokalu – s.u. 10.000,00 zł - system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko, od 

rabunku w transporcie – s.u. 10.000,00 zł - system ubezpieczenia – pierwsze ryzyko, 3. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: Zakres ubezpieczenia winien 

obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: - następstwa zdarzeń losowych, - 

następstwa kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizm, - następstwa działań człowieka np. 

niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędną obsługę, - przepięcie i przetężenie, - koszty 

zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. Zgłoszenie do ubezpieczenia sprzętu starszego niż pięć lat jak 

również starzenie się sprzętu podczas trwania umowy nie będzie podstawą do odmowy lub 

ograniczenia wypłaty odszkodowania. Franszyzy i udziały własne Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami w punkcie 19 SIWZ. Przedmiot ubezpieczenia: 

Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego stanowi załącznik nr 5, Suma ubezpieczenia 

sprzętu stacjonarnego: 101.765,55 zł Wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego stanowi 

załącznik nr 6 Suma ubezpieczenia sprzętu przenośnego: 3.799,00 zł 4. Ubezpieczenie szyb 

od stłuczenia Przedmiot ubezpieczenia: oszklenie budynków TBS Sp. z o. o., budynków 

wspólnot mieszkaniowych oraz budynków gminnych. system ubezpieczenia: na pierwsze 

ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia: 15.000 zł 5. Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej: Zakres ubezpieczenia nie może wyłączać z ochrony 

szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi 

odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i 

koszty: - odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa wraz z rozszerzeniami 

opisanymi w dalszej części SIWZ, - koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu 

zmniejszenia szkody, - koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Zakład 

Ubezpieczeń lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, - koszty 

obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym 

zgodnie z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń. Ubezpieczyciel nie może wyłączyć z zakresu 

ochrony szkód powstałych z tej samej przyczyny w okresie krótszym niż 72 godziny od 

uzyskania przez ubezpieczającego/ubezpieczonego informacji o szkodzie. Ochroną 



ubezpieczeniową objęte będą wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia (wypadek 

ubezpieczeniowy). Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie 

ubezpieczenia szkody osobowe, szkody rzeczowe lub czyste straty finansowe, niezależnie od 

tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu lub 

wykonanie usługi, które spowodowało szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w 

okresie poprzedzającym (trigger loss occurance). Franszyzy i udziały własne Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami w punkcie 19 SIWZ. Zakres 

ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TBS Sp. z o. o.: - 

Odpowiedzialność cywilna deliktowo - kontraktowa za szkody wyrządzone na terytorium RP 

w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym 

posiadanym, zarządzanym i administrowanym, w tym odpowiedzialność z tytułu zalań 

wszelkiego rodzaju (w tym wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu 

poprzez nieszczelności dachu, stolarki okiennej, rynien, spoin i złączy ścian zewnętrznych dla 

lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych) w tym następstw szkód wodno – 

kanalizacyjnych, przeniesienia ognia i przepięć. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie 

zdarzenia: 1.000.000,00 zł Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem/podlimity 

odpowiedzialności. • Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną 

pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 

obejmuje szkody osobowe i rzeczowe. Odszkodowanie stanowi nadwyżkę nad świadczenie 

wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 

Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.) Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 

500.000,00 zł • Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z emisji, wycieku lub innej 

formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 

oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji 

zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie (OC środowiskowe) Ochrona obejmuję 

również szkody związane z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez 

Ubezpieczonego. Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł 

• OC za szkody powstałe w mieniu podanym obróbce, naprawie, czyszczeniu, montażu, 

demontażu lub innym podobnym czynnościom Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i 

wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł • Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność 

cywilną za szkody mające postać czystych strat finansowych: Suma gwarancyjna (podlimit) 

na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł Ubezpieczenie obowiązkowe 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie 

obowiązkowe, zakres zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zakresem objęta winna 

być działalność z tytułu prowadzenie ksiąg rachunkowych. TBS Sp. z o. o. powyższe usługi 

świadczy dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków komunalnych, którymi zarządza. 

Suma gwarancyjna minimalna, zgodnie z ustawą: 10.000 Euro. Ubezpieczenie obowiązkowe 

odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Umowy o zarządzanie 

nieruchomościami podpisywane są z TBS Sp. z o.o. Zarządzania nieruchomościami TBS Sp. 

z o. o. wykonuje tylko dla podmiotów wskazanych w niniejszym SIWZ. Suma gwarancyjna: 

50.000 Euro – wynikająca z ustawy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnot 

mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Sp. z o. o.: OC deliktowo – kontraktowa w 

związku z prowadzoną działalnością statutową wspólnot Mieszkaniowych oraz posiadanym, 

zarządzanym i administrowanym mieniem – zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody 

wynikłe z następstw szkód wodociągowych, zalania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym przez 

nieszczelne pokrycie dachowe, stolarkę okienną itp., przepięcia, przeniesienia ognia, za 

szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i innych 

technologicznych ognia a także „szkody wzajemne”. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą 



wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia (wypadek ubezpieczeniowy). Przez wypadek 

ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia szkody osobowe, szkody 

rzeczowe lub czyste straty finansowe, niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub 

zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu lub wykonanie usługi, które 

spowodowało szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym 

(trigger loss occurance). Sumą gwarancyjna jedna łączna na wszystkie wspólnoty (zgodnie z 

załącznikiem nr 2): 1.000.000,00 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej budynków gminnych: Ubezpieczenie obejmować ma zakresem 

jedynie odpowiedzialność cywilną budynków gminnych wykazanych w załączniku nr 3. 

Ubezpieczającym jest TBS Sp. z o. o., natomiast ubezpieczonym Budynki Gminy Miasta 

Ciechanów. OC deliktowo – kontraktowa w związku z prowadzoną działalnością statutową 

oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem – zakres ubezpieczenia winien 

obejmować szkody wynikłe z następstw szkód wodociągowych, zalania z jakiejkolwiek 

przyczyny, w tym przez nieszczelne pokrycie dachowe, stolarkę okienną itp., przepięcia, 

przeniesienia ognia, za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego 

ogrzewania i innych technologicznych ognia a także „szkody wzajemne”. Ochroną 

ubezpieczeniową objęte będą wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia (wypadek 

ubezpieczeniowy). Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie 

ubezpieczenia szkody osobowe, szkody rzeczowe lub czyste straty finansowe, niezależnie od 

tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu lub 

wykonanie usługi, które spowodowało szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w 

okresie poprzedzającym (trigger loss occurance). Sumą gwarancyjna jedna łączna na 

wszystkie wspólnoty (zgodnie z załącznikiem nr 3): 1.000.000,00 zł – na jedno i wszystkie 

zdarzenia  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515200-5, 66515400-7, 

66516000-0, 66516100-1, 66514110-0, 66516400-4 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2020-08-01 

data zakończenia: 2021-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Zaakceptowane klauzule dodatkowe 30,00 

Oferowane franszyzy 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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