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Wrocław, 04.06.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmin  

„Czyste Miasto, Czysta Gmina„ 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA oraz ZMIANY DO SIWZ NR 73/2020/N/Kalisz 

Działając w imieniu i na rzecz Związku  Komunalnego  Gmin  „Czyste  Miasto,  Czysta  
Gmina”  z  siedzibą  w  Kaliszu (Zamawiający) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych    (tj.  Dz.  U.  2019  r.,  poz.  
1843) przekazuje pytania, udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

I.UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. W rozszerzeniach ochrony dotyczących ryzyka OC prosimy o wykreślenie w 
punkcie 4 w nawiasie definiującym szkody rzeczowe słowa „utraty” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

2. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych strat finansowych oraz dla szkód w 
środowisku  franszyzy redukcyjnej 10% min 1.000 zł w każdej szkodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

3. W punkcie 6 prosimy o dopisanie słów „z wyłączeniem pojazdów leasingowanych”  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

4. Prosimy o potwierdzenie, ze zakresem ochrony w OC za produkt nie są objęte 
odpady w żadnej formie (ani nieprzetworzone, ani przetworzone czy 
posegregowane). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objecie zakresem 
ubezpieczenia OC szkód związanych z wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcją, 
dystrybucją przechowywaniem, transportem azbestu i formaldehydu lub w związku z 
użyciem rzeczy zawierających azbest lub formaldehyd. 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objecie zakresem ubezpieczenia OC 
wyżej wymienionych szkód. 
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6. Prosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia OC, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z 
przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej 
bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody wyrządzone 
przez HIV i priony. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

8. Prosimy o informację czy produkowany biogaz jest sprzedawany na zewnątrz, jeśli 
tak to w jakich ilościach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż biogaz pozyskiwany ze składowiska odpadów 

nie jest sprzedawany na zewnątrz, jest wykorzystywany do celów energetycznych na 

terenie Zakładu. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochroną objęte 
są szkody nagłe i nieprzewidziane i wyłączone są szkody ekologiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie OC za szkody w środowisku 

ochroną objęte są szkody nagłe i nieprzewidziane i wyłączone są szkody ekologiczne 

zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu wdrożonej stosownymi przepisami prawa. 

10. Prosimy o włączenie klauzuli o treści jak niżej: 
OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK EMISJI SUBSTANCJI 

NIEBEZPIECZNEJ 

1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na 
podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, 
Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe i Szkody 
osobowe wyrządzone wskutek Emisji substancji niebezpiecznych pod 
warunkiem, że jej przyczyna była nagła, niespodziewana i niezależna od woli 
Osób objętych ubezpieczeniem lub osób, za które ponoszą odpowiedzialność. 

2. W ramach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel pokrywa również koszty 
neutralizacji lub oczyszczenia gleby lub wody z Substancji niebezpiecznych. 

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy zostaną spełnione 
łącznie wszystkie poniższe warunki: 

1) przyczyna powstania Emisji substancji niebezpiecznych jest bezsporna, a 
zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służb ochrony środowiska, straży 
pożarnej lub policji, chyba że Ubezpieczony nie uzyskał takiego protokołu z 
przyczyn od niego niezależnych, 
2) początek Emisji substancji niebezpiecznych miał miejsce w trakcie okresu 
ubezpieczenia, a pierwsza Szkoda osobowa lub Szkoda rzeczowa wynikła z 
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Emisji substancji niebezpiecznych ujawniła się w ciągu 72 godzin od chwili jej 
rozpoczęcia, 
3) Emisja substancji niebezpiecznych powstała w wyniku działania lub 
zaniechania Osób objętych ubezpieczaniem, w ramach działalności objętej 
ubezpieczeniem. 

4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto: 
1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i 
naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy, 
2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i 
Substancji niebezpiecznych dla środowiska, 
3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, 
która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w 
pieczy Osób objętych ubezpieczeniem. 

5. Niniejsza klauzula skreśla w zakresie z niej wynikającym §6 ust. 1 pkt. 9 OWU. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na treść powyższej klauzuli. Jednocześnie 

informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9  Zamawiający potwierdza, że w 

zakresie OC za szkody w środowisku ochroną objęte są szkody nagłe i nieprzewidziane 

i wyłączone są szkody ekologiczne zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu wdrożonej 

stosownymi przepisami prawa.  

II.UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

11. Prosimy o dopisanie w pkt. 1 ppkt. 5) po słowach „osunięcie się ziemi: słów 
„niespowodowane działalnością człowieka” – analogicznie dla EEI i MB 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

12. Prosimy o wprowadzenie  limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, 
dymu i sadzy w wysokości 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia oraz dopisanie : „Limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, 
wybuchu, dymu i sadzy (bez względu na przyczynę powstania) obowiązuje na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i jest górną granicą odpowiedzialności 
ubezpieczyciela dla tych ryzyk w odniesieniu do ubezpieczonego mienia łącznie z 
kosztami dodatkowymi  i ewentualnymi  pozostałymi włączeniami/rozszerzeniami  
na podstawie klauzul/warunków dodatkowych” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i 
sadzy w wysokości  20% wartości szkody min 150.000,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
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14. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pozostałych szkód z zakresu AR 
w wysokości 1.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie maksymalnej franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500 zł z zastrzeżeniem, że dla ryzyka szyb i przedmiotów 
szklanych od stłuczenia maksymalna franszyza redukcyjna jest dopuszczalna w 
wysokości 100 zł, a dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko 
dewastacji  maksymalna franszyza redukcyjna jest dopuszczalna w wysokości 200 zł. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma 
odpadów w żadnej postaci.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16 w 
ramach środków obrotowych znajdują się zapasy wysegregowanych surowców 
wtórnych przeznaczonych do sprzedaży. 

16. Prosimy o podanie jakiego rodzaju środki obrotowe zgłoszone są do ochrony.  
Odpowiedź: zapasy materiałów, części zamiennych do maszyn, urządzeń i  środków 
transportu , zapasy paliw, zapasy wysegregowanych surowców wtórnych przeznaczone 
do sprzedaży, gotówka w kasie i transporcie.   

III.UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ

17. Prosimy o potwierdzenie, że data przyjęcia z tabeli jest zgodnie z datą produkcji 
maszyny. Jeśli nie jest to prosimy o podanie daty produkcji maszyn. 

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SIWZ. 

18. Prosimy o zmiana rodzaju na  wartość rzeczywistą maszyn od uszkodzeń i podanie 
wartości rzeczywistej maszyn  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

19. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ryzyka „celowe uszkodzenie” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

20. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka wandalizmu limitu 50.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

21. Prosimy o wykreślenie zdania : „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone 
pozycje również podczas transportu pomiędzy lokalizacjami ubezpieczonego lub 
transportu wewnątrzzakładowego” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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22. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% min 5.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie maksymalnej franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 10% min. 1 000 zł dla maszyn o wartości do 1 000 000 zł, a 

10% min. 5 000 zł dla maszyn o wartości powyżej 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 

23. Prosimy w włączenie klauzul KM 1 oraz KM 3 o treści jak niżej: 

KM 1 Klauzula ubezpieczania maszyn w wartościach rzeczywistych i/lub w wieku 

powyżej 10 lat 

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w 
przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego 
sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i 
wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia technicznego oraz z 
uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego 
typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar 
szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 
1. w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów zakupu 
nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia 
faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 
2. jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów 
remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, 
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął 
szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. 
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest 
niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące 
zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu. 
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest przeprowadzanie przeglądów 
i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone aktualnymi badaniami 
technicznych dopuszczającymi do eksploatacji.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

KM3 Klauzula ubezpieczenia ryzyk casco w czasie samoczynnego przemieszczania lub 

transportu 

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i innych postanowień lub 
załączników do umowy, rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego w odniesieniu do 
maszyn (urządzeń) o szkody powstałe w czasie samoczynnego przemieszczania lub 
transportu lądowego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (transport drogą powietrzną 
lub wodną pozostaje wyłączony z zakresu ubezpieczenia) wskutek wypadku, kolizji jakiemu 
uległ przedmiot ubezpieczenia lub środek transportowy. 
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Określenie „wypadek przedmiotu ubezpieczenia” należy rozumieć jako: nagłe działanie siły 
mechanicznej w momencie zetknięcia się przedmiotu ubezpieczenia z osobami 
przedmiotami lub zwierzętami. 
Określenie „wypadek środka transportowego” należy rozumieć jako: nagłe działanie siły 
mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub 
zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się, kapotaż, spadnięcie środka 
transportu. 
Z pokrycia ubezpieczeniowego wyłączone są szkody: 
1. powstałe wskutek wypadku przedmiotu ubezpieczenia lub środka transportowego 
będącego własnością Ubezpieczającego lub znajdującego się w jego posiadaniu na 
podstawie tytułu prawnego, jeśli został on spowodowany złym stanem technicznym tego 
przedmiotu/środka lub stanem nietrzeźwości albo odurzenia narkotycznego kierowcy, 
2. powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania lub niedostatecznego opakowania 
ubezpieczonych maszyn i urządzeń. 
Ubezpieczający zobowiązany jest: 
1. w przypadku szkód spowodowanych wypadkiem przedmiotu ubezpieczenia lub środka 
transportowego niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu policję, 
2. zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki, zgodnie 
z przepisami prawa przewozowego oraz wziąć udział w jego sporządzeniu lub sporządzić 
komisyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i 
dowody, 
3. dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: protokół szkody, oryginał listu 
przewozowego lub innego dokumentu, na podstawie którego przewóz był dokonywany, 
kopię zawiadomienia policji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

IV.UBEZPIECZENIE MASZYN  I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

24. Prosimy o zmiana rodzaju na  wartość rzeczywistą maszyn i podanie wartości 
rzeczywistej koparko-ładowarki  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

25. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% min 2.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie maksymalnej franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10% min. 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

26. Prosimy o włączenie klauzuli KCPM 02 o treści: 
KCPM 02 KLAUZULA ubezpieczania maszyn i urządzeń budowlanych w wartościach 
rzeczywistych i/lub w wieku powyżej 10 lat 
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w 
przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego 
sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i 
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wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia technicznego oraz z 
uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych 
tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar 
szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 
1) w przypadku wymiany sprzętu lub maszyny (strata całkowita) – według kosztów zakupu 
nowej maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia 
faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 
2) jeżeli sprzęt lub maszyna nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów 
remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, 
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął 
szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. 
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest 
niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące 
zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu. 
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest przeprowadzanie przeglądów 
i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone aktualnymi badaniami 
technicznych dopuszczającymi do eksploatacji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

27.Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 10.06.2020 r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

1.Oferty należy składać do dnia 10.06.2020 r., do godz. 13:00 na adres: 

Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 
Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  
10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien: 
1) w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty” (poprzez sporządzenie 
odpowiedniego oświadczenia), które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010); 
2) odpowiednio te informacje zastrzeżone oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób 
oddzielny od pozostałej części oferty i opatrzyć napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”; 
3) wykazać dlaczego te informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1010 ). 

ZMIANY DO SIWZ

Zamawiający koryguje załącznik nr 12 do SIWZ – rejestr pojazdów. Z rejestru dla pojazdów 
Typu „ Przyczepy” usunięte zostają wartości „0” pozostawione omyłkowo w kolumnie „M”. 
Skorygowany załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o 
udostępnienie części poufnej SIWZ. 

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU 
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 
mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
SIWZ. 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany w części w jakiej modyfikują SIWZ stają się 
jej integralną częścią. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Z poważaniem 
Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 
Jan Adam Kłysz 


