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551558-N-2020           Ciechanów, 24.06.2020 r. 
   
 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
oraz z 2020 r. poz. 288) Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. 
Okrzei 14, 06-400 Ciechanów udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „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.”. 

 
 
Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą  dla budynków powyżej 50 lat, w 
których nie wykonano minimum czterech remontów w ostatnich 20 latach (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia 
dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, 
instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowe) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 2 
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie danych w załączniku excel: 
• Budynki TBS – pozycja 9-11 brak konstrukcji 
• Budynki wspólnot – pozycja 6,7,8,111,128 brak roku budowy 
• Budynki gminy- pozycja 5- brak roku budowy 
 
Odpowiedź 
Budynek TBS pozycja 9 konstrukcja - murowany 
Budynek TBS pozycja 10 konstrukcja - murowany 
Budynek TBS pozycja 11 konstrukcja - murowany 
 
Budynek wspólnot pozycja 6 rok budowy – około lat sześćdziesiątych – brak dokładnych danych 
Budynek wspólnot pozycja 7 rok budowy – około lat sześćdziesiątych – brak dokładnych danych 
Budynek wspólnot pozycja 8 rok budowy – około lat sześćdziesiątych – brak dokładnych danych 
Budynek wspólnot pozycja 111 rok budowy  – około lat siedemdziesiątych – brak dokładnych danych 
Budynek wspólnot pozycja 128 rok budowy  – około lat siedemdziesiątych – brak dokładnych danych 
 
Budynek gminny pozycja 5 rok budowy – początek dwudziestego wieku – brak dokładnych danych 
 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym? Prośba o wykaz. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zgłasza w swojej ocenie budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
 
 
Pytanie nr 4 
Zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentacji fotograficznej budynków z lokalizacji: ul. Graniczna 43 oraz ul. 
Nadrzeczna 8 w Ciechanowie. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje dokumentację fotograficzną w załączeniu. 
 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że budynek  ul. Graniczna 43 ma konstrukcję ścian drewnianą. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że konstrukcja ścian w/w budynku jest drewniana pokryta sidingiem elewacyjnym. 
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Pytanie nr 6 
Prosimy o wprowadzenie dla budynków o palnej konstrukcji ścian : 
– łącznego limitu w wysokości 200 000 zł  
- franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 2000 zł. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu budynków w wysokości 1000 zł, 
jednocześnie nie zgadza się na wprowadzenie limitu na szkodę. 
 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie zgłasza budynków o konstrukcji muru pruskiego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim 
charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia?  Jeśli tak, to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie 
inwestycje trwają lub są planowane. 
 
Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z 
eksploatacji? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje budynkami\lokalami wskazanymi w niniejszym pytaniu. 
 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali  nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji : 
a) Czy w budynkach/lokalach  podłączone są media? 
b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z 

eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny? 
c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji? 
d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków? 
e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji  są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki 

sposób? 
f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP? 
g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? 
h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie? 
i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali nieużytkowanych Dokumentacja fotograficzna budynków. 
j) Suma ubezpieczenia 
 
Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
 
 
Pytanie nr 11 
Czy w planowanym  okresie ubezpieczenia tj. 01.08.2020 – 31.07.2021 Zamawiający planuje wyłączyć z 
eksploatacji /użytkowania budynki lub  przejąć  budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje powyższych czynności. 
 
 
Pytanie nr 12 
W przypadku posiadania budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji zwracamy się z prośbą o 
wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku braku zgody wnioskujemy o: 
 
a) Ograniczenie zakresu w/w budynków do FLEXA 
b) Wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
c) Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000 zł 
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Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
 
 
Pytanie nr 13 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że  zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody  w 
wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 14 
Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia  lub powódź? Jeśli tak to proszę o 
wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wykaz szkód w poszczególnych latach i wysokość 
wypłaconych odszkodowań z tego tytułu. 
 
Odpowiedź 
Wg wiedzy zamawiającego w zasobach ubezpieczanych lokalizacji powodzie i podtopienia nie występowały.  
 
 
Pytanie nr 15 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na powódź i podtopienia  w wysokości 200 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min 2 500 zł. W przypadku 
braku zgody prośbą o inny akceptowalny limit i franszyzę. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na powódź i podtopienie w wysokości 500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej. 
 
 
Pytanie n 16 
Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły?  W 
przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza przeprowadzanie przeglądów wynikających z przepisów prawa potwierdzanych 
protokołem. 
 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia  solary, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne jeżeli tak to 
prosimy o podanie informacji : 
- SU mienia  
- lokalizacja 
-  jakiego rodzaju są solary czy to są instalacje solarne czy fotowoltaiczne? 
-   data montażu 
-  czy są serwisowane czy na gwarancji? 
-  do czego służą? 
 
Odpowiedź 
Na dzień dzisiejszy zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia. 
 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była 
szkodowość w ostatnich 5 latach? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiadał dotychczas tego typu mienia. 
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Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający zamierza w okresie  ubezpieczenia tj. 01.08.2020-31.07.2021 zakupić mienie: solary, instalacje 
fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia? Jakie będzie ich 
przeznaczenie? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje zakupu tego typu mienia. 
 
 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający w przypadku nabycia mienia typu solary i fotowoltaika wyraża zgodę na indywidualną ocenę 
ryzyka i  warunków ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 21 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne 
oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej  1000 m. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 22 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie , że zakres ubezpieczenia w SIWZ nie obejmuje kradzieży zwykłej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 23 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, ze klauzula automatycznego pokrycia nie dotyczy budynków 
nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji, mienia przeznaczonego do rozbiórki. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 24 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% 
wartości  szkody i nie mniej niż 500,00 zł. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli katastrofy budowlanej w 
wysokości 500 zł. 
 
 
Pytanie nr 25 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie ma zastosowania dla budynków 
nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/pustostanów/mienia przeznaczonego do rozbiórki. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 26 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych : 
Z: 
Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych – ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i 
wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których 
posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 
się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia 
na miejsce ubezpieczenia. Limit 20% podstawowej sumy ubezpieczenia. Rozliczenie składki za ubezpieczone 
mienie nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”. Klauzula 
obligatoryjna.  
Na: 
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Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych – ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i 
wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których 
posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 
się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia 
na miejsce ubezpieczenia. Limit 20% podstawowej sumy ubezpieczenia nie więcej niż  15 000 000,00 zł. 
Rozliczenie składki za ubezpieczone mienie nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg 
systemu „pro rata temporis”. Klauzula obligatoryjna.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 27 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli rzeczoznawców w wysokości 50 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 28 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli usunięcia pozostałości w wysokości 25% wartości szkody 
max. 300 000 zł. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 29 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że każdorazowo gdzie w SIWZ jest mowa o limicie należy traktować limit 
na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 30 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, ze limity wynikające z klauzul dodatkowych są limitami wspólnymi dla 
budynków i budowli TBS, budynków i budowli WM oraz budynków i budowli gminnych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane 
uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również 
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie 
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu szkód spowodowanych atakiem elektronicznym, włączając w 
to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego 
 
 
Pytanie nr 32 
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w SIWZ – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej : 
 
Z: 
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. 
 
NA: Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:  
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- odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa wraz z rozszerzeniami opisanymi w dalszej części SIWZ,  
- koszty poniesione przez ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku  w celu zmniejszenia szkody  
okazały się bezskuteczne, 
- 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. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 33 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC TBS podlimitu dla szkód z tytułu zalań do 200 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 34 
OC z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych – prosimy o informacje: 
• Obrót z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych za 2019 i planowany na 2020 rok 
• Liczba osób prowadzących w/w działalność 
• Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych- 

szkodowość za ostatnie 3 lata. 
 
Odpowiedź 
• Zamawiający nie jest w stanie wydzielić przychodu z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przychód z 

tego tytułu mieści się w ramach przychodu z tytułu zarzadzania nieruchomościami. 
• 1 
• Tak, zgodnie z załącznikiem nr 7-8 do niniejszej SIWZ 
 
 
Pytanie nr 35 
OC zarządcy nieruchomościami – prosimy o informacje: 
• Obrót z tytułu OC zarządcy za 2019 i planowany na 2020 rok 
• Liczba osób prowadzących w/w działalność 
• Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomościami - szkodowość za 

ostatnie 3 lata. 
 
Odpowiedź 
• Obrót 2019 r. 1.056.642,55 zł i planowany na 2020 rok 1.090.179,84 zł 
• 2 osoby 
• Tak, zgodnie z załącznikiem nr 7-8 do niniejszej SIWZ 
 
 
Pytanie nr 36 
Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Sp. z .o. zwracamy się o zmianę zapisu w 
zakresie SG i wprowadzenie zapisu:  
 
Suma gwarancyjna 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – podlimit na jedną wspólnotę 150 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 37 
Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Sp. z .o. zwracamy się z prośbą o 
wprowadzenie podlimitu wg poniższego: 
• Szkody wynikłe z zalań z jakiejkolwiek przyczyny – podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
• Szkody wzajemne- podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
• Szkody przepięciowe -– podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie nr 38 
Ubezpieczenie OC budynków gminnych zarządzanych przez TBS Sp. z .o. zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 
podlimitu wg poniższego: 
• Szkody wynikłe z zalań z jakiejkolwiek przyczyny – podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
• Szkody wzajemne- podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
• Szkody przepięciowe -– podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o potwierdzenie, ze OC za szkody wzajemne obejmuje szkody rzeczowe i osobowe  wyrządzone 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przez  członków wspólnoty mieszkaniowej, najemców lokali mieszkalnych i 
użytkowych oraz stałych użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Zakres nie obejmuje szkód 
wyrządzonych pomiędzy członkami wspólnoty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 40 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC  wyłączone są szkody: 
1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a 
także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,  
2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla 
środowiska,  
3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w 
posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 41 
Prosimy o potwierdzenie, że zaświadczenie zbiorcze dla TBS obejmuje szkody na budynkach gminnych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem do aktualnego ubezpieczyciela o zaświadczenie, uwzględniające również 
szkodowość na budynkach gminnych. W odpowiedzi otrzymał dokumenty zgodne z załącznikiem nr 8 – 9. 
 
 
Pytanie nr 42 
Prosimy o podanie jakiego ryzyka dotyczą  szkody wykazane na zaświadczeniach PZU dla poszczególnych 
wspólnot. 
 
Odpowiedź 
WM Okrzei 15 na kwotę 509,47 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
WM Sienkiewicz 39 na kwotę 3.500 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
WM Sienkiewicza 28 na kwotę 4.582,91 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
WM Pułtuska 12 na kwotę 300 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
WM Andersa 52 na kwotę 1.838,13 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
WM Mikołajczyka 1 na kwotę 4.375,16 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
WM 17 Stycznia 78 na kwotę 9.3912,30 zł – szkoda z ryzyka ognia i in. zdarzeń losowych 
 
 
Pytanie nr 43 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 03.07.2020. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 


