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551558-N-2020           Ciechanów, 25.06.2020 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.”. 

 
 
Pytania do całego zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 08.07.2020 r. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez 
agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 
r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy 
o pracę? 
 
Odpowiedź 
Tak, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w 
punkcie 9 SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o wykreślenie z treści pkt 11 SIWZ zapisu „W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego 
terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie  że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa 
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je 
wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do 
umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały 
go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na 
jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 7 
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego złożenia 
pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę w formie elektronicznej  z  kwalifikowanym  podpisem  
elektronicznym. Według obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z 
własnoręcznym podpisem (zasada równoważności podpisów). Z uwagi na sytuację wywołaną przez stan 
zagrożenia epidemicznego złożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej jest niemożliwe i uniemożliwi 
przedstawienie oferty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o informację nt. planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający prowadzi bieżące remonty/modernizacje zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi. 
Na dzień dzisiejszy nie jest w staniej określić planów szczegółowo. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do 
rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, 
instalacji lub montażu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym?  
 
Odpowiedź 
W ocenie zamawiającego stan techniczny budynków jest dobry. Na życzenie wykonawcy, zamawiający udostępni 
budynki do przeprowadzenia lustracji w celu dokonania oceny ryzyka. 
 
 
Pytanie nr 5 
Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym 
strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, 
deszczułkami itp. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. 
Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat. 
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Odpowiedź 
Według wiedzy Zamawiającego w ubezpieczonych lokalizacjach nie było tego typu szkód. 
 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 
podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi 
lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat. 
 
Odpowiedź 
Według wiedzy Zamawiającego w ubezpieczonych lokalizacjach nie było tego typu szkód. 
 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka śniegu, w tym zalania w wyniku 
topnienia śniegu lub lodu, a także szkody powstałe pod wpływem jego ciężaru. Proponujemy limit w wysokości 200 
000,00 zł. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w 
wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ jest zapis „suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i 
wszystkie zdarzenia” chodzi o podlimit sumy gwarancyjnej, a nie odrębną sumę gwarancyjną. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym obejmuje wyłącznie 
szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku OC za szkody, w tym w środowisku naturalnym, powstałe w związku 
z przedostaniem się substancji szkodliwych do powietrza, wody lub gruntu/gleby chodzi o szkody nagłe, 
niezamierzone. Informujemy, że w przypadku braku potwierdzenia, nie będzie możliwe złożenie przez nas oferty 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego 
umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo 
umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
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Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, jak koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony 
sądowej, koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony będzie obejmować koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu 
zmniejszenia szkody, o ile będą one poniesione w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego oraz będą 
udokumentowane i celowe, chociażby okazały się nieskuteczne.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Wykonawcę prawa do regresu do podmiotów 
powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ubezpieczonym w zakresie ubezpieczenia OC. Jeśli 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo lub 
organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym lub informację o tych podmiotach. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednostkami powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z zamawiającym mogą 
być uznane wszystkie podmioty powiązane z Gminą Miejską Ciechanów, która jest właścicielem TBS Sp. z o.o. w 
Ciechanowie. 
 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 
ubezpieczenia OC będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – 
proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała – nie oznacza, że suma 
gwarancyjna i/lub podlimity mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że 
podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza 
 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie – a 
więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki 
ubezpieczenia wykonawcy. 
 


