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Orli Staw, dnia 9 czerwca 2014 r. 

 

UA.271.1.5.2014  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ubezpieczenia 

komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3”, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych – nr ogłoszenia 118257-2014 z dnia 02.06.2014 r.  

 

Informacja dodatkowa 
– dot. pytań i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ z dnia 06-06-2014 r. 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Zamawiający) z siedzibą w Kaliszu 

informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 zamieścił na stronie internetowej pytania i odpowiedzi oraz 

zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W nawiązaniu do udzielonych już 

odpowiedzi na pytania, w ramach Zadania nr 1, oznaczonych literą „j” oraz literą „k” Zamawiający 

zamieszcza poniżej, pomocniczo, definicję klauzuli 006 OWU OC/OW034/1010 oraz definicje szkody 

zgodnie z OWU OC/OW034/1010. 

„ Definicja klauzuli 006 OWU OC/OW034/1010 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 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. 
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5. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną. 

6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci 

dodatkową składkę w wysokości  ustalonej w umowie ubezpieczenia. 

Definicje szkody zgodnie z OWU OC/OW034/1010 

[…] 10) za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł 

osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,  

11) za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 

ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć,  

gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie. ” 

 

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
/-/ 

Daniel Tylak 


