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551558-N-2020           Ciechanów, 26.06.2020 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 doprecyzowanie czy Zamawiający wyraża zgodę na limit na powódź i podtopienia? 
W wyjaśnieniach do SIWZ w dniu 24.06.2020 Zamawiający zgodził się na limit 500 000 zł dla ryzyka powodzi i 
podtopień, natomiast w wyjaśnieniach z dnia 25.06.2020 Zamawiający nie wyraził zgody. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 2 
Zwracamy się z prośba o wprowadzenie limitu w klauzuli drobnych prac budowlanych w wysokości 250 000 zł oraz 
potwierdzenie, ze  włączone są szkody związane z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub pokrycia dachu 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 3 
Klauzula przewłaszczenia – prosimy o zmianę zapisu wg poniższego: 
Klauzula przewłaszczenia – w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych 
przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach. 
Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego własności mienia 
przewłaszczonego w wyniku spłaty długu. Umowa ubezpieczeniowa nie wygasa niezależnie od tego, ile razy 
dokonywane będą czynności określone w niniejszej klauzuli. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem ryzyka OC. 
Klauzula fakultatywna. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 4 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o zmianę zapisu wg poniższego: 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione 
przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji 
pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 25% wartości powstałej szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk 
za wyjątkiem ryzyka OC. Klauzula fakultatywna.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie nr 5 
Klauzula reprezentantów – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł w ryzyku OC. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 


