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Treść zapytań i wyjaśnień oraz zmiana 

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
 
Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.03.2013 r. 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela wyjaśnień 
na zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: „Obj ęcie ochroną ubezpieczeniową mianie  
PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”: 
 

Pytanie 1 
Zwracamy się ponownie z wnioskiem o wyjaśnienie treści klauzuli nr 7 Wypłata odszkodowania 
zgodnie z uwagami ze strony Ubezpieczyciela oraz akceptację dla modyfikacji treści klauzuli nr 7 
Wypłata odszkodowania 
Z: 
„Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji 
szkody dokumenty, które określi Zakład Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy Ubezpieczenia lub 
dokumenty, o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania 
zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie wypłaca się 
w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów umoŜliwiających wyjaśnienie okoliczności 
szkody i podjęcie decyzji odszkodowawczej. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne 
będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 
5 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej wnioskowanych dokumentów. W przypadku 
gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Zakład Ubezpieczeń moŜe w terminie  
5 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna.” 
Na: 
„Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji 
szkody dokumenty, które określi Zakład Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy Ubezpieczenia lub 
dokumenty, o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania  
zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie wypłaca się 
w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów umoŜliwiających wyjaśnienie okoliczności 
szkody i podjęcie decyzji odszkodowawczej. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne 
będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 
5 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej wnioskowanych dokumentów. W przypadku 
gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Zakład Ubezpieczeń moŜe w terminie  
5 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.  
Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód o wartości powyŜej 10.000,00 PLN 
(wartość stwierdzona kosztorysem Ubezpieczyciela) W tym przypadku w celu 
zminimalizowania ilości wystąpień o dokumenty Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest do 
zachowania naleŜytej staranności przy określaniu niezbędnej w likwidacji szkody 
dokumentacji.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna.” 



Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści Klauzuli nr 7 - Wypłata odszkodowania, która przyjmuje 
następujące brzmienie: 

„Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji 
szkody dokumenty, które określi Zakład Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy Ubezpieczenia lub 
dokumenty, o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania 
zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie wypłaca się 
w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów umoŜliwiających wyjaśnienie okoliczności 
szkody i podjęcie decyzji odszkodowawczej. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne 
będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 
5 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej wnioskowanych dokumentów. W przypadku 
gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Zakład Ubezpieczeń moŜe w terminie  
5 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.  
Klauzula ma zastosowanie do szkód poniŜej 10.000,00 PLN (wartość stwierdzona kosztorysem 
Zakładu Ubezpieczeń). Natomiast do szkód powyŜej 10.000,00 PLN (wartość stwierdzona 
kosztorysem Zakładu Ubezpieczeń) klauzula nie ma zastosowania w części dotyczącej 
ograniczenia ilości wezwań do przedłoŜenia dokumentów przez Ubezpieczającego.  
W tym przypadku w celu zminimalizowania ilości wystąpień o dokumenty Zakład 
Ubezpieczeń zobowiązany jest do zachowania naleŜytej staranności przy określaniu 
niezbędnej w likwidacji szkody dokumentacji. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 
obligatoryjna.” 
 

Jednocześnie, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) dokonuje zmiany 
następujących zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

1. Zmianie ulega treść rozdz. VI. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznik 
nr 9 projektu umowy - Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony pkt. 7 Wypłata 
odszkodowania z brzmienia: 
„Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu 
likwidacji szkody dokumenty, które określi Zakład Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy 
Ubezpieczenia lub dokumenty, o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń. JeŜeli w terminie 30 dni 
od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia 
odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się 
niemoŜliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów 
umoŜliwiających wyjaśnienie okoliczności szkody i podjęcie decyzji odszkodowawczej. 
W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Zakład 
Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 5 dni roboczych od momentu 
otrzymania wcześniej wnioskowanych dokumentów. W przypadku gdyby dodatkowe 
dokumenty okazały się niewystarczające Zakład Ubezpieczeń moŜe w terminie 5 dni 
roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie. Dotyczy 
wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna.”  

 

na następujące brzmienie: 
„Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji 
szkody dokumenty, które określi Zakład Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy Ubezpieczenia lub 
dokumenty, o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania 
zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie wypłaca się 



w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów umoŜliwiających wyjaśnienie okoliczności 
szkody i podjęcie decyzji odszkodowawczej. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne 
będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 
5 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej wnioskowanych dokumentów. W przypadku 
gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Zakład Ubezpieczeń moŜe w terminie  
5 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.  
Klauzula ma zastosowanie do szkód poniŜej 10.000,00 PLN (wartość stwierdzona kosztorysem 
Zakładu Ubezpieczeń). Natomiast do szkód powyŜej 10.000,00 PLN (wartość stwierdzona 
kosztorysem Zakładu Ubezpieczeń) klauzula nie ma zastosowania w części dotyczącej 
ograniczenia ilości wezwań do przedłoŜenia dokumentów przez Ubezpieczającego.  
W tym przypadku w celu zminimalizowania ilości wystąpień o dokumenty Zakład 
Ubezpieczeń zobowiązany jest do zachowania naleŜytej staranności przy określaniu 
niezbędnej w likwidacji szkody dokumentacji. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 
obligatoryjna.” 
 
 

 
PREZES ZARZĄDU 

 inŜ. Edward Ziemski 
 
 
 
 


