Toniszewo, 13 grudnia 2018 r.

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
dla zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA
ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ
oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ w części Opis Przedmiotu
Zamówienia.

Pytanie 1
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany do zapisów SIWZ dotyczących części 2 II zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC), wnioskujemy o możliwość wprowadzenia treści
klauzuli czystych strat finansowych
Klauzula czystych strat finansowych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy
ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe
poniesione przez osoby trzecie.
2. Przez czyste straty finansowe rozumie się szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
3. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub
przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez
Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,
b. powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,
c. powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,
d. wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących
nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,

e. powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób,
za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,
f. wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw
autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
g. wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach,
rękojmiach lub gwarancjach,
h. wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,
i. wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem
pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,
j. wynikających z wycofania produktów z rynku,
k. wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o
charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym
(punitive damages, exemplary damages),
l. wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych,
m. wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
n. wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.
Odpowiedź 1
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia treści klauzuli czystych strat finansowych do
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
(OC). Treść poniższej klauzuli dodaje się do załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,
Dział III A, par. 8 Klauzule dodatkowe.
Klauzula czystych strat finansowych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub umowy
ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe
poniesione przez osoby trzecie.
2. Przez czyste straty finansowe rozumie się szkody niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie.
3. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:
a. spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub
przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez
Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,
b. powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,
c. powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,
d. wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących
nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,
e. powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób,
za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,

f. wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw
autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
g. wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach,
rękojmiach lub gwarancjach,
h. wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,
i. wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem
pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,
j. wynikających z wycofania produktów z rynku,
k. wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o
charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym
(punitive damages, exemplary damages),
l. wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych,
m. wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
n. wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.

