
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Znak: 6/ZP/p.n./ubezpieczenia/2012 Nr ogłoszenia w BZP:231177-2012 

                                            

Uczestnicy postępowania 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 6/ZP/p.n./ubezpieczenia/2012 Kompleksowe ubezpieczenia 
mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu 
Sp. z o.o.   

Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. działając                         
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                    
(Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w części III pkt I ppkt 8 poprzez dodanie w tabeli ostatniego wiersza o treści : 
„Ważne :   W przypadku wystawiania odrębnej polisy dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej suma 
gwarancyjna w wysokości 400.000 zł dotyczy każdej pojedynczej Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Dopuszcza się w takiej sytuacji zastosowanie limitów dla pojedynczej Wspólnoty Mieszkaniowej            
nie mniejszych niż: 
1. OC podwykonawców – 50.000 zł 
2. OC z tytułu zalań lub przepięć w mieniu lokatorów – 50.000 zł 
3. OC za szkody  powstałe w mieniu osób trzecich w wyniku poszukiwania przyczyny i usunięcia 

awarii powstałej w nieruchomości wspólnej – 30.000 zł 
4.  OC za szkody rzeczowe wyrządzone Ubezpieczonemu w nieruchomości wspólnej przez  najemców 

lokali mieszkalnych lub użytkowych – 50.000 zł. „ 
 
W związku  z powyższym  treść  ppkt. 8 w pkt. I  części III SIWZ brzmi : 
 
8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, 

posiadaniem mienia  i zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi. 
 

 

 Suma gwarancyjna 
w PLN na jedno i 

wszystkie 
zdarzenia  
w  każdym 

rocznym okresie 
ubezpieczenia 

Zakres 
podstawowy 
ubezpieczenia 

 
Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe lub 
rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 
prowadzeniem działalności, posiadaniem i użytkowaniem 
mienia  oraz zarządzania nieruchomościami. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone 
osobom trzecim przez Ubezpieczonego jak i przez osoby, 
którym Ubezpieczony powierzył zarząd lub zarządzanie 
nieruchomością. 
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o 
szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem 
regresu. 

 

 
 
 
 
 
 

400.000,00 
 
 
 
 



Obligatoryjne 
klauzule 
ubezpieczenia  

               Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w 
następstwie działania lub awarii instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania ( w tym min. 
zalań wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń 
kanalizacyjnych, samoczynnego uruchomienia się 
urządzeń gaśniczych, nieumyślnego pozostawienia 
otwartych zaworów w urządzeniach wod-kan lub c.o., itp. ) 
oraz zalań przez nieszczelne dachy, obróbki blacharskie, 
nieszczelne złącza płyt oraz stolarkę okienną i drzwiową. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są lokale mieszkalne, 
użytkowe, piwnice, garaże oraz inne pomieszczenia 
przynależne. 
               Rozszerzenie o szkody powstałe w mieniu osób 
trzecich w wyniku poszukiwania przyczyny i usunięcia 
awarii powstałej w nieruchomości wspólnej. 
              Rozszerzenie o szkody rzeczowe wyrządzone 
Ubezpieczonemu w nieruchomości wspólnej przez 
członków Wspólnoty Mieszkaniowej lub najemców lokali 
mieszkalnych i użytkowych. 
             Odpowiedzialność cywilna za szkody wskutek 
przepięć w wyniku zmian poziomu napięcia roboczego 
ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w 
sieci instalacji elektrycznych wskutek przerwania 
przewodu neutralnego (zerowego). Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są lokale mieszkalne, użytkowe, 
piwnice, garaże oraz inne pomieszczenia przynależne 
            Odpowiedzialność  cywilna  za szkody   wskutek 
odpadających tynków w lokalach mieszkalnych, 
użytkowych, piwnicach, garażach oraz pomieszczeniach 
przynależnych.  
Limit – 10 000,00 zł 

 

Franszyza 
integralna Nie większa niż 200,00 PLN  

Franszyza 
redukcyjna Nie większa niż 200,00 PLN  

Udział własny BRAK  

Ważne: 

W przypadku wystawiania odrębnej polisy dla każdej Wspólnoty 
Mieszkaniowej suma gwarancyjna w wysokości 400.000 zł dotyczy każdej 
pojedynczej Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Dopuszcza się w takiej sytuacji zastosowanie limitów dla pojedynczej 
Wspólnoty Mieszkaniowej nie mniejszych niż: 

4. OC podwykonawców – 50.000 zł 
5. OC z tytułu zalań lub przepięć w mieniu lokatorów – 50.000 zł 
6. OC za szkody  powstałe w mieniu osób trzecich w wyniku 

poszukiwania przyczyny i usunięcia awarii powstałej w 
nieruchomości wspólnej – 30.000 zł 

7. OC za szkody rzeczowe wyrządzone Ubezpieczonemu w 
nieruchomości wspólnej przez  najemców lokali mieszkalnych lub 
użytkowych – 50.000 zł 

Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

       Zamawiający 
 
      Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Koziej 

Zamość dnia 08.11.2012r. 


