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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r poz. 1986 z  późn. zm.-

tekst jednolity.) 
  

na usługę 
 

UBEZPIECZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W ADMINISTRACJI 
Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

zwanego dalej „Zamawiającym” 
 

Znak sprawy: 1\VI\2019 
 

 
 
 
 
Zamówienie obejmuje mienie i odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych Zamawiającego w 
zakresie: 
 
ZADANIE I 

1. Ubezpieczenie OC Wspólnot Mieszkaniowych 
1.1. Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadaniem i 

zarządzaniem nieruchomościami  
1.2. Ubezpieczenia nadwyżkowe OC dla Wspólnot Mieszkaniowych 

2. Ubezpieczenie mienia wspólnot mieszkaniowych 
2.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko 

dewastacji 
2.3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r poz. 1986 z  późn. zm.-tekst jednolity.) 
 
 
Zatwierdził ……………………. 
 
CPV: 66510000-8, 66512100-3, 66513000-9, 66514110-0, 66516000-0; 66516100-1 
 

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 
 

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Ul. Plac Basztowy 3 
48-340 Głuchołazy 
(dalej GKTBS Sp. z o.o.) 
 
REGON:  531503840 
NIP: 753-19-74-945 
KRS: 0000174418 
PKD 68.32 – Wspólnot Mieszkaniowych  
www.bip.tbs.glucholazy.pl 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018r poz. 1986 z  późn. zm.), zwaną w dalszej 
części „ustawą”. 
 

 
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Zamówienie obejmuje mienie i odpowiedzialność Zamawiającego w zakresie: 
 

ZADANIE I 
 
1. Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych  
 
1.1. Ubezpieczenie OC wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadaniem i 
zarządzaniem nieruchomościami 
 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  
500 000 zł dla każdej WM w skali roku 
 
 
Zakres terytorialny: 
Polska 
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Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna deliktowa Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody powstałe w związku z 
posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami wobec osób trzecich z włączeniem szkód 
wyrządzonych członkom wspólnoty, z rozszerzeniem o ryzyko zalań i przepięć 
 
Suma Gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdą wspólnotę.  
 
Odpowiedzialnością objęte są również szkody  rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobie 
trzeciej wynajmującej od Zamawiającego lokale i budynki. 
 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w 
okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednak 
przed końcem ustawowego terminu przedawnienia.  
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto szkody zalaniowe powstałe w mieniu mieszkańców lub 
najemców lokali użytkowych spowodowane przez nieszczelny dach, złącza zewnętrzne ścian, 
stolarki okiennej i drzwiowej, szkody powstałe wskutek działania lub awarii urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o., szkody powstałe wskutek przepięć w mieniu 
mieszkańców lub najemców lokali użytkowych, szkody powstałe wskutek prowadzenia prac 
remontowo-budowlanych i/lub montażowych zleconych i/lub realizowanych przez Wspólnotę 
Mieszkaniową. Zakres ubezpieczenia dotyczy również mienia w piwnicach i innych 
pomieszczeniach gospodarczych. 
 
Odpowiedzialność za szkody z tytułu umowy odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty 
Mieszkaniowej rozpatruje się łącznie z odpowiedzialnością cywilną zarządcy nieruchomości, o ile 
ubezpieczenie OC zarządcy ubezpieczone jest u Wykonawcy, z pierwszeństwem zaspokojenia 
roszczeń z polisy odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej. 
 
Franszyza: 
Dla szkód osobowych – brak 
Dla szkód rzeczowych – brak 
 
 

 
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto 

następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody w ramach reżimów 
odpowiedzialności Ubezpieczonego 

 

 
Limit 

Odpowiedzialności dla ryzyka 

Klauzula cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 
 
Umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie 
wyrządzone osobom trzecim w związku z cofnięciem się cieczy w 
systemach kanalizacyjnych. 
Dla szkód objętych niniejszą klauzulą wprowadza się sublimit  w wysokości 
ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

100 000 zł 

Włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi 
ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem, a 
ich podwykonawcami. 
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia 
pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej 
umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy osobami objętymi 
ubezpieczeniem, a ich podwykonawcami. 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 

Klauzula szkód wyrządzonych przez wspólnotę mieszkaniową członkom 
wspólnoty 
 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych wyłączeń zawartych w OWU, 
umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody na osobie i w 
mieniu  wyrządzone przez ubezpieczoną wspólnotę 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 
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mieszkaniową członkowi wspólnoty w związku z posiadanym 
mieniem wspólnym. 

2. Zgodnie z ustawą o własności lokali ogół właścicieli, których 
lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy 
wspólnotę mieszkaniową. 

3. Członek wspólnoty jest osobą trzecią względem ubezpieczonej 
wspólnoty 

 
Klauzula OC za szkody z tytułu zalań 
 
Ubezpieczyciel potwierdza ochronę ubezpieczeniową dla szkód 
powstałych w mieniu mieszkańców lub najemców lokali użytkowych 
spowodowane przez nieszczelny dach, złącza zewnętrzne ścian, stolarki 
okiennej i drzwiowej, szkody powstałe wskutek działania lub awarii 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 

Klauzula OC za szkody z tytułu przepięć 
 
Ubezpieczyciel potwierdza ochronę ubezpieczeniową za szkody 
powstałe wskutek przepięć w mieniu mieszkańców lub najemców lokali 
użytkowych, o ile źródło powstania zdarzenia mieści się w częściach 
wspólnych. 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 

OC za podwykonawców 
 
Z zachowaniem pozostałych, rozszerza się zakres udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe lub 
rzeczowe, wyrządzone poszkodowanym przez osoby bądź podmioty, 
którym zamawiający zlecił dokonanie czynności lub wykonanie dzieła w 
okresie trwania umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że zdarzenie 
powodujące szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia. W zakresie 
objętym ochroną powyższą klauzulą Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa 
regresu. 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 

Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku 
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu  
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o: 
1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z 
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 
gruntu  jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,  
2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji 
zanieczyszczających  poniesione przez osoby trzecie. 
2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o 
ile są  spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, 
niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje w 
określonym czasie i miejscu.  
3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa 
się za jeden wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone do 
umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, 
odszkodowań za straty moralne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z 
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.  
 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 

 
Informacje dodatkowe: 
Liczba lokali mieszkalnych: 1978 
Liczba lokali użytkowych: 173 
 
W stosunku do liczby lokali mieszkalnych i użytkowych zgłoszonych do ubezpieczenia ważność 
zachowują postanowienia opisane w załączniku nr 5. 
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1.2. Ubezpieczenie OC nadwyżkowe wspólnot mieszkaniowych  
 
Suma gwarancyjna: 
10 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na wszystkie wspólnoty z 
tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 
 
Zakres terytorialny: 
Polska 
 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna deliktowa Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody powstałe w związku z 
posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami wobec osób trzecich z włączeniem szkód 
wyrządzonych członkom wspólnoty, z rozszerzeniem o ryzyko zalań i przepięć z limitem 
wynoszącym 10 % sumy ubezpieczenia zakresu podstawowego. 
 
Odpowiedzialnością objęte są również szkody  rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobie 
trzeciej wynajmującej od Zamawiającego lokale i budynki. 
 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w 
okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednak 
przed końcem ustawowego terminu przedawnienia.  
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto szkody zalaniowe powstałe w mieniu mieszkańców lub 
najemców lokali użytkowych spowodowane przez nieszczelny dach, złącza zewnętrzne ścian, 
stolarki okiennej i drzwiowej, szkody powstałe wskutek działania lub awarii urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o., szkody powstałe wskutek przepięć w mieniu 
mieszkańców lub najemców lokali użytkowych. Dotyczy to również mienia w piwnicach i innych 
pomieszczeniach gospodarczych. 
 
 
Franszyza: 
Redukcyjna: 200 000 PLN w każdej szkodzie 
 
 
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto 
następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody w ramach reżimów 
odpowiedzialności Zamawiającego 
 

 
Limit 

Odpowiedzialności dla ryzyka 

Klauzula szkód wyrządzonych przez wspólnotę mieszkaniową członkom 
wspólnoty 
 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych wyłączeń zawartych w OWU, 
umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody na osobie i w 
mieniu  wyrządzone przez ubezpieczoną wspólnotę 
mieszkaniową członkowi wspólnoty w związku z posiadanym 
mieniem wspólnym. 

2. Zgodnie z ustawą o własności lokali ogół właścicieli, których 
lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy 
wspólnotę mieszkaniową. 

3. Członek wspólnoty jest osobą trzecią względem ubezpieczonej 
wspólnoty 

 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 

Włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku 
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu  
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o: 
1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z 
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 

Do pełnej sumy gwarancyjnej 
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gruntu  jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,  
2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji 
zanieczyszczających  poniesione przez osoby trzecie. 
2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o 
ile są  spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, 
niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje w 
określonym czasie i miejscu.  
3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa 
się za jeden wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone do 
umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, 
odszkodowań za straty moralne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z 
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.  
 

 
 
2. Ubezpieczenie mienia wspólnot mieszkaniowych 

 
2.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 
 

Przedmiot i suma ubezpieczenia : 
Budynki i budowle, wg załącznika nr 6 – Wykaz wspólnot mieszkaniowych GKTBS Sp. z o.o. 
 

W stosunku do sumy ubezpieczenia ważność zachowują postanowienia określone w załączniku 
nr 5. 
 
Suma ubezpieczenia przyjmowana wg wartości odtworzeniowej ukształtowanej na podstawie 
obwieszczenia wojewody opolskiego na obowiązującego na dzień  zawarcia umowy 
ubezpieczenia (dalej obwieszczenie) lub wyższa niż z obwieszczenia obejmuje zarówno budynki 
jak i budowle, z zastrzeżeniem, iż jeżeli suma ubezpieczenia budowli (w tym małej architektury) 
nie zostanie oddzielnie wydzielona, to nie będzie wyższa niż 10% SU. Jeżeli arkusz aktualizacyjny z 
wykazem budynków zawiera wydzielone sumy ubezpieczenia dla budynków i budowli – zakłada 
się, iż przyjmuje się sumy ubezpieczenia podane we wniosku, w innym przypadku, suma 
ubezpieczenia budynków i budowli zawarta jest w sumie łącznej. 
 
Suma ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia zgłoszonego wg wartości rzeczywistej 
ubezpieczone będzie wg sum ubezpieczenia podanych we wniosku, postanowienie o łącznej 
sumie nie stosuje się. 
 
W skład budynków i budowli stanowiących przedmiot ubezpieczenia wchodzą następujące 
składniki majątku, a w konsekwencji –są przedmiotem ubezpieczenia, o ile stanowią własność 
lub pozostają w innym stosunku zależnym powodującym występowanie ryzyka po stronie 
Wspólnoty Mieszkaniowej: 

1. Stałe elementy wykończeniowe -zawierają m.in. wbudowane meble, meblościanki, 
posadzki, antresole, sufity podwieszane, kominki, drzwi, okna, wykładziny, boazerie, 
powłoki malarskie 

2. Instalacje i urządzenia techniczne -zawierają m.in. urządzenia: zabezpieczające, 
sygnalizacyjne, klimatyzacyjne, oświetleniowe, elektryczne  

3. W skład pojęcia Budynki i budowle wchodzą m.in.: 
a. Węzły cieplne,  
b. Kotłownie, piece i urządzenia z nimi związane 
c. Klatki schodowe, korytarze, hole, chodniki, przejścia, prześwity i inne elementy 

służące do komunikacji w granicach nieruchomości 
d. Ogrodzenia, bramy, szlabany, ograniczniki dostępu lub wjazdu i inne tym podobne 

elementy 
e. Piwnice, strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie, pomieszczenia wodomierzy a 

także inne pomieszczenia przynależne, w tym odrębne pomieszczenia powstałe w 
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wyniku zabudowy, adaptacji lub wydzielenia pomieszczeń, pomieszczenia zsypów, 
komórki na narzędzia, składy i inne pomieszczenia gospodarcze,  

f. Fundamenty i inne elementy posadowienia budynku, w tym również elementy 
przynależne takie jak elementy techniczne zakopane w ziemi, np.: przepompownie, 
zbiorniki, itd. 

g. Ściany konstrukcyjne wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami architektonicznymi w 
tym wewnętrznymi, np.: balkony, loggie, tarasy, balustrady, itp. 

h. Ściany działowe (nie dotyczy ścian wewnątrz lokali) 
i. Dachy wraz z konstrukcją nośną, stropodachy, rynny, rury spustowe, obróbki 

blacharskie, lawy kominiarskie, włazy, drabiny, itp.   
j. Stropy pomiędzy kondygnacjami 
k. Przewody kominowe (dymowe i wentylacyjne) wraz z kominami i instalacjami 
l. Instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami 
m. Instalacje gazowe  
n. Instalacje elektryczne  
o. Instalacje domofonowe 
p. Mała architektura, anteny, place zabaw, altany i osłony śmietnikowe 

 
 
 
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto 
następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody w ramach reżimów 
odpowiedzialności Zamawiającego 
 

 
Limit 

Odpowiedzialności dla ryzyka 

Prewencyjna suma ubezpieczenia – ma zastosowanie do pozycji mienia, 
w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie 

500 000 zł / suma łączna dla umowy 
generalnej w skali roku, na pierwsze ryzyko 

Uderzenie pioruna w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych 100 000 zł / suma łączna dla umowy 
generalnej w skali roku, na pierwsze ryzyko 

Szkody w ogrodzeniach i bramach zewnętrznych, monitoringu, 
oświetleniu zewnętrznym 

250 000 zł / suma łączna dla umowy 
generalnej w skali roku, na pierwsze ryzyko 

Szkody w chodnikach, podjazdach, drogach, rurociągach  Bez limitu 

 
 
Wymienione w umowie mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od wszelkich nagłych, 
przypadkowych i nieprzewidzianych szkód polegających na jego bezpośredniej utracie, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu i powstałych w miejscu ubezpieczenia niezależnie od woli 
Zamawiającego oraz w czasie trwania okresu ubezpieczenia. 

 
 

Minimalny zakres ubezpieczenia, który nie może być wyłączony z ochrony w ramach 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 
 
a. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, 
b. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 
c. Eksplozja, 
d. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
e. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 
f.  Huk ponaddźwiękowy, 
g. Powódź rozumiana m.in. jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się 
poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, 
sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania 
tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, 
topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie 
wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk 
h. Deszcz nawalny, 
i. Huragan (parametr prędkości wiatru równy 13 m/sek) 
j. Grad, 
k. Zalegający śnieg i lód oraz skutki następcze, 
l. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, 
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m. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, 
n. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne 
substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii 
instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów 
itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji 
spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur a także zalanie wodą powstałą w 
wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek 
zamarzania wody. 
o. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia, 
q. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami.  
 
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z 
zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia 
działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na 
celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 
r. katastrofa budowlana 
s. przepięcia atmosferyczne 
t. przepięcia pozaatmosferyczne 
u. kradzież z włamaniem 
w. dewastacja 
x. graffiti 
 
Dodatkowe definicje zdarzeń losowych: 
Za osmalenie i przypalenie przyjmuje się: zmiana wierzchu wskutek bezpośredniego lub 
pośredniego działania ognia lub bez powstania ognia wskutek działania wysokiej temperatury 
lub okopcenie dymem, powodujące zmianę właściwości fizyko-chemicznych lub/i barwy 
powierzchni lub/i skutkujące utrwaleniem zapachu spalenizny. 
 
Dym jest lotnym produktem niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk, instalacji i 
urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia bądź jest 
produktem pożaru powstałego w ubezpieczonym mieniu. Za działanie dymu nie uznaje się 
ciągłego i powolnego oddziaływania dymu. 
Sadza jest zawiesiną cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle 
wydobyła się ze znajdującego się w miejscu ubezpieczenia ubezpieczonego mienia. 
 
Za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,0 m/sek., potwierdzone 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w 
braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia 
huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi - gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się, 
spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się: śniegu, lodu, błota, skał lub ziemi, o ile powstało 
wskutek działania sił przyrody. 
 
Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia: Wartość odtworzeniowa (nowa)  
 
Franszyza: 
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
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2.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji 
 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie lokalizacje wymienione w załączniku nr 6 – Wykaz wspólnot 
mieszkaniowych GKTBS Sp. z o.o. 
 
Suma ubezpieczenia:  
(limity są łączne dla wszystkich wspólnot i ulegają konsumpcji): 
1. wandalizm (150.000 PLN) 
2. kradzież z włamaniem oraz rabunek (200.000 PLN) 
 
Limity odpowiedzialności określone dla wszystkich wspólnot kalkulowane są w skali rocznej 
umowy ubezpieczenia. 
 
 
2.3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
 
System: na pierwsze ryzyko 
 
Suma ubezpieczenia: 50.000 PLN łączną dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych w skali roku  
 
Przedmiot ubezpieczenia: 
- szyby okienne i drzwiowe 
- oszklenie ścienne i dachowe 
- płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad 
sprzedażnych 
- przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin 
- lustra wiszące, stojące, wmontowane w ścianach i windach 
- szyldy i transparenty 
- witraże 
- rurki neonowe 
 
Franszyzy:  zniesione 

 
 

 
 

KLAUZULE DODATKOWE 
Rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej  

dla odpowiedzialności cywilnej (pkt 1.1-1.2) 
 
Zastosowanie klauzul dodatkowych jest brane pod uwagę przy ocenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie  z zastosowaną punktacją. 

 
L.p. 

 
Klauzula 

 
Treść 

 
Punkty 

1 Klauzula 
reprezentantów 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności 
za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów 
Zamawiającego, przy czym za reprezentantów Zamawiającego 
uważa się zarząd, który uprawniony jest do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem. W odniesieniu do pozostałych osób, np.: 
pracowników, współpracowników, osób działających na zlecenie,  
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe 
wskutek winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa.” (nie dotyczy OC 
pracodawcy) 
 

9 

2 Klauzula jurysdykcji Wszelkie spory z tytułu funkcjonowania umowy rozstrzyga sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego/ubezpieczonego. Spory mogą 

10 
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być rozstrzygane przed Sądem Polubownym, stosownie do 
regulaminu Sądu Polubownego. 
 

3 Klauzula 
zapobieżenia 
szkodzie 

Koszty działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie, płatne są 
ponad sumę gwarancyjną, limit 100 000 zł 
W ramach klauzuli ustala się, że za działania dodatkowo 
ubezpieczone ponad sumę gwarancyjną uznaje się: 

a. koszty związane z poszukiwaniem miejsca wycieku i awarii 
systemów wodno-kanalizacyjnych gdy miejsce 
poszukiwania wycieku/awarii ma miejsce poza częściami 
wspólnymi 

b. koszty związane z poszukiwaniem miejsca awarii innych 
systemów użytkowanych przez Ubezpieczonego, w 
przypadku dla których miejsce poszukiwania awarii 
występuje poza częściami wspólnymi  

 

3 

4 Klauzula ochrony 
prawnej 

Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców, płatne są 
ponad sumę gwarancyjną 
 

5 

5 Klauzula stempla 
pocztowego 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę 
opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę 
stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie 
bankowym lub pocztowym 
 

1 

6 Klauzula aktualności 
ochrony 

Strony ustalają, iż nieopłacenie raty składki przez Zamawiającego, nie 
powoduje automatycznego rozwiązania umowy ubezpieczenia. W 
takim przypadku Zakład Ubezpieczeń wezwie Zamawiającego do 
uregulowania składki wskazując nowy termin jej zapłaty. Niepłacenie 
raty w nowym terminie powoduje rozwiązanie umowy. Zakład 
Ubezpieczeń zachowuje prawo do składki za udzielony okres ochrony 
ubezpieczeniowej 
 

2 

7 Kl. poszukiwania 
przyczyn szkody  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się, że Zakład Ubezpieczeń pokryje z umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej udokumentowane koszty 
poszukiwania miejsca wycieku/awarii w związku ze szkodą osoby 
trzeciej, o ile przyczyna takiego wycieku/awarii ma miejsce w 
ubezpieczonych częściach wspólnych. 

obligatoryjna 

 
 
 
 
 
 

KLAUZULE DODATKOWE 
Rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej  

dla majątku (pkt 2) 
 
Zastosowanie klauzul dodatkowych jest brane pod uwagę przy ocenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie  z zastosowaną punktacją. 
 
 

 
L.p. 

 
Klauzula 

 
Treść 

 
Punkty 

1 Klauzula 
reprezentantów 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności 
za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów 
Zamawiającego, przy czym za reprezentantów Zamawiającego 
uważa się zarząd, który uprawniony jest do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. W odniesieniu do 
pozostałych osób, np.: pracowników, współpracowników, osób 
działających na zlecenie,  Zakład Ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i/lub 
rażącego niedbalstwa. 
 

5 
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2 Klauzula LEEWAY-a Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula 
proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, 
którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 
130 % sumy ubezpieczenia 
 

obligatoryjna 

3 Klauzula pokrycia 
kosztów pracy 
nadzwyczajnej 

Uzgodniono, że Ubezpieczyciel w ramach odszkodowania pokryje 
dodatkowo poniesione przez Zamawiającego koszty pracy w 
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy ponad 
sumę ubezpieczenia, limit wspólny 100 000 zł dla wszystkich 
Wspólnot Mieszkaniowych w skali roku. 
 

4 

4 Klauzula uprzątnięcia 
pozostałości po 
szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych warunków OWU, uzgodniono, że 
dodatkowa suma ubezpieczenia obejmuje koszty usunięcia 
pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia, limit wspólny 
1 000 000 zł dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych w skali roku. 

5 

5 Klauzula zapobieżenia 
szkodzie 

Koszty działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie płatne są 
ponad sumę ubezpieczenia, limit wspólny 1 000 000 zł dla wszystkich 
Wspólnot Mieszkaniowych w skali roku. 
 

4 

6 Klauzula jurysdykcji Wszelkie spory z tytułu umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego/ubezpieczonego. Spory 
mogą być rozstrzygane przed Sądem Polubownym, stosownie do 
regulaminu Sądu Polubownego. 
 

6 

7 Klauzula 
automatycznego 
pokrycia 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową nowo nabyte mienie za wyjątkiem środków 
obrotowych i mienia osób pozostających poza stosunkiem 
ubezpieczenia lub takie mienie, którego wartość wzrosła wskutek 
dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na 
Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z 
zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna 
się po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po 
pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i urządzeń. 
2. Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, 
o którym mowa w pkt. 1. 
3. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia został określony w umowie. 
4. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej 
klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 
sumy ubezpieczenia powiększonej o limit wynikający z klauzuli 
automatycznego pokrycia. 
5. Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy 
niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z 
zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia. 
6. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni po zakończeniu 
kwartału, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji 
środków trwałych 

4 

8 Klauzula 
powiadomienia o 
szkodzie 

Termin powiadomienia o szkodzie wynosi 7 dni od daty powzięcia 
wiadomości o szkodzie. W przypadku niemożliwości powiadomienia 
Ubezpieczyciela o powstałym zdarzeniu szkodowym w terminach 
określonych powyżej, należy go powiadomić w jak najkrótszym 
możliwym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być 
przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli 
nie miało to wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody 
oraz jej wysokości  
 

4 

9 Klauzula stempla 
pocztowego 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że za 
datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się 
datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na 
przelewie bankowym lub pocztowym 
 

1 

10 Klauzula 
przewłaszczenia mienia 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że 
umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie 

2 
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ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego 
mienia ruchomego na bank 
 

11 Klauzula aktualności 
ochrony 

Strony ustalają, iż nieopłacenie raty składki przez Zamawiającego, 
nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy ubezpieczenia. 
W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń wezwie Zamawiającego 
do uregulowania składki wskazując nowy termin jej zapłaty, nie 
krótszy niż 14 dni. Niepłacenie raty w nowym terminie powoduje 
rozwiązanie umowy. Zakład Ubezpieczeń zachowuje prawo do 
składki za udzielony okres ochrony ubezpieczeniowej. 
 

1 

12 Klauzula płatności 
niezapadłych rat 

W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie 
będzie z wypłacanej kwoty potrącał niezapadłych rat składek 
 

1 

13 Klauzula braku  zużycia 
technicznego 

Odszkodowanie wypłacane jest zgodnie z przyjętą podstawą 
szacowania wartości, co oznacza, że w przypadku przyjęcia do 
ubezpieczenia wartości odtworzeniowej, stopień zużycia 
technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie 
odszkodowania, bez względu na wartość zużycia technicznego 
mienia 
 

obligatoryjna 

14 Klauzula prac 
remontowych 

W ramach udzielonej ochrony, Zakład Ubezpieczeń będzie 
odpowiadał za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku 
ubezpieczonego ryzyka, do których doszło w związku z 
prowadzeniem prac budowlanych, remontowych, instalacyjnych, 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji w ubezpieczonych 
lokalizacjach, o ile prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
1994 Nr 89 poz. 414) 

obligatoryjna 

15 Klauzula odstąpienia od 
konsumpcji sumy 
ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia po wystąpieniu szkody i wypłacie 
odszkodowania nie ulega pomniejszeniu 
 

4 

16 Klauzula prewencyjna Suma ubezpieczenia prewencyjnego przypisana zostaje do tych 
składników majątku, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub 
pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie okazała 
się niewystarczająca z powodu poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody. 
Prewencyjna Suma ubezpieczenia  wynosi 500 000,- PLN limitu 
wspólnego dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych w okresie 
rocznej umowy ubezpieczenia.  
 

4 

17 Klauzula kosztów 
naprawy zabezpieczeń 

W przypadku kradzieży zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy 
zabezpieczeń w granicach 100 000,- ponad sumę ubezpieczenia. 
Za zabezpieczenia rozumie się: koszty naprawy zniszczonych lub 
uszkodzonych ścian, stropów, podłóg, drzwi, zamków, bram, 
ogrodzeń, okien, szyb, żaluzji,  alarmów  i innych elementów 
uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z 
włamaniem, w tym również koszty wymiany kluczy, kodów 
zabezpieczających, względnie nabycia nowych szaf pancernych w 
związku z utratą kluczy 
 

3 

18 Klauzula akceptacji 
aktualnego stanu 
zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych 
oraz 
przeciwpożarowych 

Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
zapozna się ze stanem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz 
przeciwpożarowych w lokalizacjach w których mienie zostaje 
ubezpieczone na podstawie opisu stanowiącego załącznik do 
zapytania ofertowego i zgłosi przed zawarciem umowy wszelkie 
zastrzeżenia bądź rekomendacje. Brak zastrzeżeń będzie oznaczał, 
że w okresie ubezpieczenia zakład nie będzie mógł podnosić 
zarzutu o niedostatecznej formie zabezpieczenia mienia 
 

obligatoryjna 

19 Klauzula pokrycia szkód 
w wyniku przepięć 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakresem 
ubezpieczenia zostają objęte szkody powstałe wskutek przepięć 
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi 
zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami 
atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w 
ubezpieczonym mieniu.  

obligatoryjna 

20 Klauzula przepięć 
pozaatmosferycznych 

Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 
szkody powstałe  wskutek przepięć powstałych w wyniku przyczyn 
niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym, pod warunkiem 

obligatoryjna 
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odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 
sprawnych zabezpieczeń odgromowych i uziemienia instalacji. Limit 
200 000 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej w skali roku. 
 

21 Klauzula celowego 
zniszczenia 

Zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
wymienione w umowie ubezpieczenia pozycje majątku od 
celowego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie, 
limit wspólny 200 000 zł na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowej w skali 
roku. 
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
- uszkodzenia mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti, 
- budynków w budowie, 
- gotówki oraz wartości pieniężnych, dokumentów, planów, modeli, 
wzorców,  
- szyb i innych przedmiotów szklanych w wyniku zadrapania, 
stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów, które mogą zostać 
ubezpieczone w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 2.3. 
SIWZ 

obligatoryjna 

22 Klauzula szkód 
estetycznych (Graffiti) 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody estetyczne 
polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu 
powierzchni, umieszczenia napisów lub innych znaków graficznych 
na ubezpieczonym mieniu. Limit wspólny 50 000 zł na wszystkie 
Wspólnoty Mieszkaniowej w skali roku. 
 

obligatoryjna 

23 Klauzula kradzieży 
zwykłej 

Do zakresu pokrycia Zakładu Ubezpieczeń włączone zostaje ryzyko 
kradzieży zwykłej z limitem 50 000,- PLN dla wszystkich Wspólnot 
Mieszkaniowych na wszystkie zdarzenia, oraz 5.000,- PLN na jedno 
na jedno zdarzenie w okresie trwania rocznej umowy 
ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 200,- PLN 
 

obligatoryjna 

24 Klauzula akceptacji 
ryzyka 

Zakład Ubezpieczeń potwierdza, iż znane mu były fakty niezbędne 
do oszacowania ryzyka w momencie zawierania niniejszej umowy, 
o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Zamawiającego 
 

obligatoryjna 

25 Klauzula 72 godzin  
 

Strony ustaliły i zaakceptowały, niezależnie od wszelkich innych 
postanowień niniejszej polisy, że jakakolwiek szkoda w 
ubezpieczonym mieniu powstała w okresie następujących po sobie 
72 kolejnych godzin, spowodowanych przez huragan, grad, burzę, 
powódź, trzęsienie ziemi lub inne objęte ochroną działanie siły 
przyrody, będzie traktowane jako pojedyncze zdarzenie i dlatego 
rozpatrywane będzie jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do 
sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie 
ubezpieczenia.” 
 

2 

26 Klauzula kosztów 
likwidacji szkody 

W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, Zakład 
Ubezpieczeń pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego na 
sporządzenie wycen, kosztorysów, dokonanie niezbędnych 
obmiarów, pomiarów, zaleceń po wypadkowych, kosztów 
postępowania likwidacyjnego, i innych kosztów poniesionych w 
bezpośrednim w związku z wystąpieniem wypadku 
ubezpieczeniowego związanych z postępowaniem likwidacyjnym, 
w tym koszty profesjonalnego pełnomocnika Zamawiającego 
prowadzącego postępowanie likwidacyjne. Dodatkowa suma 
ubezpieczenia na w/w koszty wynosi: 50 000,- PLN limitu wspólnego 
dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych w skali roku. 
 

7 

27 Klauzula wandalizmu i 
kradzieży urządzeń 
zewnętrznych 
 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o 
kradzież oraz wandalizm, w odniesieniu do urządzeń zewnętrznych 
zainstalowanych na budynkach i budowlach. 
2. Urządzenia, o których mowa w pkt. 1 powinny być zainstalowane 
i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było 
możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i/lub narzędzi. 
3. W przypadku szkody, na Zamawiającym ciąży obowiązek: 
a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 
b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia 
Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia. 
 

5 

28 Ubezpieczenie awarii i Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą obligatoryjna 
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uszkodzeń maszyn, 
urządzeń lub aparatów 

postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia 
ustala się, że: 
1. Za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony o szkody polegające na awariach lub uszkodzeniach 
maszyn, urządzeń i aparatów zainstalowanych w miejscu 
wymienionym w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych 
zgodnie z przeznaczeniem, 
dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem 
pozytywnym; za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny 
maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia 
jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub 
niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego 
zdatność do działania. 
2. W odniesieniu do mienia objętego zakresem niniejszej klauzuli nie 
stosuje się postanowień §8 ust. 3 pkt. 8), 10) 11) i 12) Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
a) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy 
odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat 
naprawczy, o ile nie uchyla się od odpowiedzialności, 
b) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej 
degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym 
wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia 
kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub 
starzenia się izolacji, 
część tych maszyn, urządzeń i aparatów, 
c) w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach 
oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach 
palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego 
funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny, 
d) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, 
e) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w 
chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Zamawiający 
wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć 

29 Klauzula katastrofy 
budowlanej 

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek 
katastrofy budowlanej; limit dla klauzuli – 10.000.000 zł – łączny dla 
wszystkich wspólnot. 
Za katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, 
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 
jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego 
elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione 
podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w 
obiektach: 
1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót 
dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 
2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
3) wyłączonych z eksploatacji, 
4) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i 
nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. 
 

obligatoryjna 

30 Klauzula likwidacji 
drobnych szkód 

W przypadku szkód, których szacowana, całkowita wartość ponad 
ustalony poziom udziału własnego nie przekracza na dzień jej 
powstania limitu określonego w umowie, Zamawiający ma prawo 
przystąpić, natychmiast po zgłoszeniu szkody, do likwidacji takiej 
szkody zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio 
pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej 
skutkach; limit 3000 zł dla zdarzenia. 

3 

31 Klauzula poszukiwania 
miejsc wycieku/awarii 

Zakład Ubezpieczeń pokryje udokumentowane koszty poszukiwania 
miejsca wycieku z instalacji wodno-kanalizacyjnej; limit wspólny dla 
Wspólnot Mieszkaniowych 150 000 zł/dla rocznej umowy 
ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:  
1) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń 
połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,  
2) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii w instalacjach 
innych niż instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym gaśniczych, 
gazowych, ogrzewania, elektrycznych). 

obligatoryjna 
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32 Klauzula uszkodzenia 
przez obiekty 
sąsiadujące 
 
 
 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu w związku z uderzeniem sąsiadujących z nim 
obiektów lub ich części, takich jak drzewa, maszty, słupy, kominy, 
budynki, budowle, urządzenia, itp. Odpowiedzialność z tytułu takich 
zdarzeń nie jest limitowana. 

5 

33 Klauzula ubezpieczenia 
kosztów utraty wody 

Ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty poniesione przez 
wspólnotę powstałe poprzez wydostanie się mediów wskutek awarii 
instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz centralnego 
ogrzewania. 
Ustala się limit w wysokości 40.000 zł łącznie dla wszystkich Wspólnot 
Mieszkaniowych w okresie ubezpieczenia i nie większej niż 5.000,00 zł 
w odniesieniu do jednej wspólnoty w okresie ubezpieczenia. 

obligatoryjna 

34 Rezygnacji z 
powiadamiania policji 

Ubezpieczyciel rezygnuje z żądania powiadamiania przez 
Ubezpieczonego/Zamawiającego policji w przypadku szkód 
których wartość szacunkowa nie przekracza 4.000 zł 

obligatoryjna 

35 Rozliczenia pro rata 
temporis 
 

Składki wynikające z udzielonej ochrony naliczane będą w systemie 
pro rata temporis, bez zastrzeżenia składki minimalnej.  
 

obligatoryjna 

36 Klauzula inwestycyjna W ramach udzielonej ochrony, Zakład Ubezpieczeń obejmuje 
ochroną szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku 
ubezpieczonego ryzyka, do których doszło w związku z 
prowadzeniem prac budowlanych, remontowych, instalacyjnych, 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji w ubezpieczonych 
lokalizacjach, o ile prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
1994 Nr 89 poz. 414). Budynki i budowle objęte są ochroną do 
wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie. Wartość prac 
i materiałów objęta jest ochroną do wysokości limitu: 200.000 zł. 

obligatoryjna 

37 Mienie wyłączone z 
eksploatacji  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU ustala się, że 
wyłączenie z eksploatacji jednostkowych lokalów mieszkalnych nie 
powoduje ustania odpowiedzialności z polisy ubezpieczeniowej, 
jeżeli inne lokale w budynku są użytkowane. 

1 

38 Koszty udrażniania Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych warunków 
Ubezpieczenia ustala się, że do odpowiedzialności 
ubezpieczeniowej zostają włączone koszty udrożniania instalacji 
kanalizacyjnej (bez względu na przyczynę powstania w niej zatoru) 
oraz naprawy uszkodzeń związanych z powstaniem awarii 
rozumianej jako samoistne pęknięcie, rozszczelnienie, przerwanie 
ciągłości przewodów w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i 
CO  oraz awarii w instalacjach elektrycznych bez względu na 
przyczynę powstania z wyłączeniem kosztów wkładek topikowych, 
bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, 
lamp,  grzejnych urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i 
linii przesyłowych. 
Ustala się następujący limit odpowiedzialności: 40 000 zł łącznie dla 
wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych w okresie ubezpieczenia i nie 
większej niż 10.000,00 zł w odniesieniu do jednej wspólnoty w okresie 
ubezpieczenia. 

obligatoryjna 

39  Klauzula 
administrowanych 
kontenerów 

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia, 
postanawia się, że zabudowy i altany śmietnikowe nie stanowiące 
własności Wspólnoty Mieszkaniowej, lecz przekazane jej do 
użytkowania, w tym również kosze i kontenery śmietnikowe przyjęte 
zostają do ochrony ubezpieczeniowej w limicie 10.000,- PLN na 
jedno i 100.000,- PLN na wszystkie zdarzenia w trakcie roku. 
Odszkodowanie na mocy niniejszej klauzuli wypłaca się Wspólnocie 
Mieszkaniowej, o ile udokumentuje poniesienie kosztu. Zabudowy, 
altany śmietnikowe, kosze i kontenery stanowiące własność 
Wspólnoty Mieszkaniowej, ubezpieczone pozostają w ramach limitu 
dotyczącego budowli. 

4 

40 Klauzula VAT Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków 
ubezpieczenia ustala się, że odszkodowanie będzie obejmowało 
podatek VAT (chyba, że suma ubezpieczenia zdefiniowana została 
jako nie obejmująca podatku VAT). 

obligatoryjna 

41 Klauzula 
rzeczoznawców 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się, że: 

obligatoryjna 
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1. W granicach limitu odpowiedzialności określonej dla niniejszej 
klauzuli, Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego 
konieczne i uzasadnione koszty należne architektom, inspektorom, 
inżynierom, konsultantom, rzeczoznawcom a także innym 
ekspertom, które Zamawiający/Ubezpieczony jest zobowiązany 
ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego 
mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego. 
Ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych do maksymalnej wysokości. 
Limit odpowiedzialności: 20.000,-zł na jedno i 200.000zł na wszystkie 
zdarzenia dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Niniejszy limit stanowi dodatkową sumę ubezpieczenia I nie 
ogranicza uprawnień Ubezpieczonego do wykorzystania limitów 
odpowiedzialności na pokrycie kosztów objętych niniejszą klauzulą 
a przewidzianych innymi postanowieniami umowy ubezpieczenia 
lub OWU. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku 
służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. 
 

42 Klauzula ubezpieczenia 
kosztów zabezpieczenia 
mienia przed szkodą 
oraz kosztów 
ratownictwa 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się, że: 
1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu ponad sumę 
ubezpieczenia wszelkie dodatkowe, powyżej sumy ubezpieczenia, 
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 
Zamawiającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz 
koszty ratownictwa mające na celu zapobieżenie lub/i zmniejszenie 
szkody, powstałe w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia 
szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy 
ubezpieczenia, choćby działania te okazały się nieskuteczne. 
2) Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 10% sumy 
ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą na jedno 
zdarzenie ponad sumę ubezpieczenia – stanowi górną granicę 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie 
ubezpieczenia. 

obligatoryjna 

 
 

Szkodowość dla wszystkich ryzyk w załączniku nr 7 i 8 
 
 
Warunki dotyczące wszystkich Zadań: 
1. Płatność składki w 2 ratach w skali roku.  
2. W przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej Zamawiający 

ma prawo do uzupełnienia jej za opłatą dodatkowej składki, na bazie stawek, na 
których została przygotowana oferta dla danego ryzyka. Postanowienie powyższe nie 
dotyczy limitów odpowiedzialności, dla których następuje redukcja sumy aż do ich 
wyczerpania. 

 
 

 
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT 

CZEŚCIOWYCH, OFERTY WARIANTOWE, INFORMACJA NT. UMOWU RAMOWEJ, 
INFORMACJA NT. AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, I 
ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych dla zadań. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 
3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 

podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku 
braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że   Wykonawca zrealizuje przedmiotowe 
zamówienie sam. 
 

 
 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień 
Uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego, na zasadach określonych po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie 
do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w 
zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis. 
3. Zamówienie uzupełniające może dotyczyć ubezpieczenia mienia, które Zamawiający 
zakupił lub, w którego posiadanie wszedł po zawarciu umowy ubezpieczenia. Zamawiający 
może również zdecydować o ubezpieczeniu mienia , które wcześniej nie zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia.  
 
 
 

 
7. ADRESY KONTAKTOWE I OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ ZASADY WZAJEMNYCH KONTAKTÓW 
 

 
1. Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania 

składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej 
do Polskiej Kancelarii Brokerskiej sp. z o.o., która nadzoruje przebieg postępowania. W 
korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: 2/2017/WM. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem wyznaczonego terminu. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia 
przekazywane w powyższej formie każda ze stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Korespondencję dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać:  
a. Pisemną należy przesyłać na adres: 

   Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 
50-073 Wrocław, Św. Antoniego 7 

 
b. Faksem na numer telefonu:  71/350-14-43 
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c. Drogą elektroniczną na adres: e-mail: 
zamowieniapubliczne@pkbroker.pl  

 
pobranie SIWZ wraz z załącznikami i korespondencją z Zamawiającym –  
www.bip.tbs.glucholazy.pl 
 

 
4. Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem 

rygorów określonych w pkt. 1-2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. 
5. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego lub do Polskiej Kancelarii Brokerskiej sp. z 

o.o. o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany 
jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 5. 

8. Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w specyfikacji, 
które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie 
określonych treści ze specyfikacji oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o 
parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o 
wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione 
pytania. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

10. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są:  
w sprawach merytorycznych – Mariola Dżendżera-Terepet, e-mail: Mariola.Dzendzera-
Terepet@pkbroker.pl, tel. 713501442 w.55 
w sprawach proceduralnych –  Renata Pindel, e-mail: gtbs@op.pl, tel. 77 4092631 
prowadzący postępowanie – Mariola Dżendżera-Terepet, e-mail: Mariola.Dzendzera-
Terepet@pkbroker.pl, tel. 713501442 w.55 
 
 

 
8. SPOSÓB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN DO SIWZ  

 
 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić przed upływem terminu 
składania ofert treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją 
również na swojej stronie internetowej. 

3. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków 
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zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku przedłużenia terminu składania 
ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały 
nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.) 

 
 

 
9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
 
W przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń 
  
Dla Zadania I: 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy z rocznym okresem polisowania 
Przewidywany okres ubezpieczenia: 01.07.2019 – 30.06.2021 
 

 
10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIALU W 
POSTĘPOWANIU 

 
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o udzielenie niniejszego 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

PZP 
 

 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wymaga złożenia następujących 
dokumentów: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

 zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1; 
2) Zezwolenia właściwego organu państwowego na prowadzenie działalności 

 ubezpieczeniowej; 
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy, sporządzonego w formie zgodnej z załącznikiem nr 2; 
4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
ustawy praco zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert.  

 
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą 
być złożone przez każdy podmiot. 

 
2. Inne oświadczenia i dokumenty, których przedłożenia w ofercie żąda Zamawiający: 

a. wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 4 
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b. wypełniony załącznik nr 3 
 

3. Oferty wspólne. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają: 
1) Spełniać warunki udziału w postępowaniu (każdy z osobna) oraz złożyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków.  
2) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców Wykonawcy 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę 
wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany 
przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę i musi 
znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się 
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4) Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku 
przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób niebudzący wątpliwości, co 
najmniej niżej podane informacje: 
a) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, 
b) zasady reprezentacji (pełnomocnik), 
c) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności 

solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
d) czas trwania umowy 

 
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski. 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 
 Dokumenty o jakich mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
 
5. Informacja odnośnie art. 22 ust. 2 ustawy PZP. 

 
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą; 
 

7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub którzy nie złożyli 
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pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane  usługi, wymagań określonych  przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

 
 

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM  
 

 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 
 

 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 

 
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ). 
2. Ofertę należy sporządzić wg załączonego do SIWZ Formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ. 
3. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem 
(„spółka cywilna”, „konsorcjum”) 

1.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę 
wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany 
przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę. 

1.2. Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku 
przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
będzie żądał dokumentów o których mowa w rozdziale 10 SIWZ. 

1.3. W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 
i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w tym przede wszystkim złożenie 
wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów – dotyczą wszystkich 
przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: na każde zadanie zamówienia 
(oddzielnie Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3). 

3. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na każde Zadanie, oferty zostaną 
odrzucone. 
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4. Ofertę składa się w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych 
należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
7. Ofertę z ponumerowanymi stronami wraz z załącznikami należy umieścić w 

zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy wraz z napisem: 
 

 
Przetarg nieograniczony znak:  
Oferta na usługę:  

UBEZPIECZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ADMINISTROWANYCH przez Głuchołaskie 
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 
 (NIE OTWIERAĆ PRZED 07.06.2019 R. GODZ. 10.00) 

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie) ………….. 
 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, a 

każda strona wraz z załącznikami musi być parafowana przez osobę podpisującą ofertę 
(strona z podpisem nie musi być parafowana). W przypadku gdy ofertę podpisuje więcej 
niż jedna osoba, wystraczająca jest parafa jednej z nich. 

(Art. 104 kodeksu cywilnego stanowi o nieważności jednostronnej czynności prawnej 
dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. 

      Osobami upoważnionymi są zatem: 
9.1. osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr 

Sądowy, według zasad w nim określonych 
9.2. osoby legitymujące się oryginałem pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa 

potwierdzoną notarialnie do reprezentowania firmy w procedurze zamówienia 
publicznego. Podobna zasada dotyczy oferentów nieposiadających osobowości 
prawnej.) 

10. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Jeśli dokument 
przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z 
oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy oraz datą. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

12. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, 
co do jej prawdziwości. 

13. Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając 
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA- NIE UDOSTĘPNIAĆ – 

rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 211 z późn. zmianami).   .  

14. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien: 
a. Załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, 

handlowe lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed 
złożeniem oferty 
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b. Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający 
utajnienie tej części oferty, w sposób umożliwiający ujawnienie pozostałej części 
oferty nie objętej tajemnicą. Wykonawca wydziela informacje objęte tajemnicą w 
wybrany przez siebie sposób. 

15. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek 
zainteresowanego uczestnika postępowania. 

16. Nie przewiduje się spotkania z Wykonawcami. 
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, tryb 

porozumiewania się przewidziany jest zgodnie z Rozdziałem 7. 
 

 
 

 
14. MIEJSCA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
 
1. Oferty należy składać  w sekretariacie Zamawiającego: 

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Ul. Plac Basztowy 3 
48-340 Głuchołazy 

 
Składanie ofert: 
1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.06.2019 r. o godz. 10.00 
2. Przy składaniu oferty przesyłką pocztową, termin musi być na tyle wyprzedzający, by 

dotrzymana została powyższa data. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

 
Otwarcie ofert: 
1. Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 

w siedzibie Zamawiającego. 
2. Publiczne  otwarcie ofert  nastąpi  w  dniu 07.06.2019 r.  o  godz. 10.15. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
4. W momencie otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę Firmy, 

adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Informacje 
odczytane Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
 

15. OCZYWISTE OMYŁKI  
 

1. MIEJSCA ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

A. Oczywiste pomyłki pisarskie, 
B. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
C. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
2. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

A. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczny jednostek miar: 
a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 
jednostkową, 
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b. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny 

B. W przypadku sumowania cen za poszczególne elementy zamówienia: 
a. Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za elementy zamówienia, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy zamówienia, 
b. Jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczę, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
c. Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 
zamówienia wyrażone słownie 

3. Zamawiający poprawiając w/w omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe 
dokonanych poprawek. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP. 

 
 

16. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY I KRYTETIÓW JAKIMI KIERUJE SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY 
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
  
ZADANIE 1 
Z tytułu kryterium ceny i zakresu maksymalna ilość punktów wynosi 105. 
 
Cena łączna ubezpieczenia: 70% 
Klauzule: 30% 
 
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 70 pkt ceny po zastosowaniu 
współczynnika wagi (bez współczynnika 100 pkt), oferta akceptująca wszystkie klauzule uzyska 
30 pkt klauzul  po zastosowaniu współczynnika wagi (bez współczynnika 100 pkt). Maksymalna 
liczba punktów jakie można uzyskać wynosi 100 pkt łącznie (70 pkt ceny i 30 pkt klauzul).  
Punkty obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) 
cenie, i uzyskają odpowiednią ilość punktów zgodnie poniższym z wzorem: 
 

Wartość punktów (P)  =   
c

cn

min

 x100 x 0,7 + 
MaxPkt

Ipkt
 x 100 x 0,3    

 
cmin  - najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert 
cn  - cena oferty badanej 
Ipkt  - ilość punktów zgodnie z klauzulami  
MaxPkt           -  maksymalna ilość punktów do uzyskania za klauzule: 105 pkt 
0,7           -  waga ceny 
0,3           -  waga klauzul 
 
 
 

 
17. WALUTA OBOWIĄZUJĄCA 

 
 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

 
 

18. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ FORMALNOŚCI I INFORMACJE JAKIE POWINNY 
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ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce  zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację 
również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie w 
trybie art. 92 ustawy PZP. 

3. Po zakończeniu postępowania wybrani Wykonawcy zostaną zaproszeni przez 
Zamawiającego do podpisania umów. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za 
najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o 
zamówienie publiczne i akceptacji wyników przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Zamawiającego. 

4. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

5. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

6. Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek 
zainteresowanego uczestnika postępowania. 

7. Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Zamawiającego. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

 
 

19. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TRESCI UMOWY 
 

 
1. Szczegółowe warunki umowy podano w treści załączników nr 5, do SIWZ. 
 
2. Zmiany do umowy są możliwe jedynie w trybie art. 144 ustawy PZP. Uzgodnienia w tym zakresie 
wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy może 
nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umów/umowy w następujących okolicznościach:  
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a. W wyniku zmian w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego (a wynikną z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy).  
b. W wyniku ustawowej zmiany przepisów podatkowych, zmian stawki podatku VAT  
c. działania siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy  
d. poprawy oczywistej omyłki,  
e. zmian składki ubezpieczeniowej pod warunkiem, że zmiany będą korzystne dla 
Zamawiającego lub zmiany będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu 
zamówienia,  
f. koniecznych zmian w umowie wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa,  
g. zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,  
h. corocznej aktualizacji listy administrowanych przez siebie Wspólnot Mieszkaniowych i 
proporcjonalnej zmiany składki w stosunku do liczby lokali (dla przedmiotu zamówienia 1 i 2) oraz 
w stosunku do sumy ubezpieczenia (dla przedmiotu zamówienia 3).  
i. coroczna aktualizacja sumy ubezpieczenia w oparciu o aktualizację wyceny wartości 
odtworzeniowych budynków i budowli 
 
 

20.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

1. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TRESCI UMOWY 
W załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się załączniki: 
 
nr 1:    oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
nr 2:    oświadczenie na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
nr 3:   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub 

oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. 
nr 4:    formularz ofertowy 
nr 5:    wzór umowy dla Zadania nr 1 
nr 6:    wykaz wspólnot mieszkaniowych GKTBS Sp. z o.o. 
nr 7:    zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia PZU S.A. 
nr 8:    zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia TUIR WARTA S.A. 
 
  


