
CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA 
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZILNO ŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 
 

Urząd Morski w Gdyni posiada w trwałym zarządzie, we władaniu, dzierżawie oraz wszystkich 
innych formach użytkowania nieruchomości, położone w pasie technicznym od wschodniej 
granicy Państwa do południka 17°40'30'' długości geograficznej wschodniej zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r.  
w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu 
działania dyrektorów urzędów morskich. (Dz. U. z dnia 31 października 1991 r.)  
Łączna powierzchnia działek to około 1800 ha na którą składają się morskie wody wewnętrzne, 
morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna, morskie porty i przystanie oraz pas techniczny 
w granicach j.w. 

1.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego (reżim 
deliktowy, kontraktowy, zbieg roszczeń; damnum emergens oraz lucrum cessans) z tytułu 
prowadzenia działalności i posiadania mienia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
statutowej Urzędu Morskiego prowadzonej zgodnie z: 
− ustawą z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. 2013 poz. 934 ze zmianami), 
− rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 października 1991 r.  
w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu 
działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. z 1991r., Nr 98, poz. 438 ze zmianami), 
− zarządzeniem nr 13 Ministra Infrastruktury z 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Urzędowi Morskiemu w Gdyni wraz z Załącznikiem (Dz. Urz. MI z dnia 29 marca 2011 r., ze 
zmianami). 
Odpowiedzialność cywilna obejmuje szkody na osobie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała  
i śmierć poszkodowanego), szkody na mieniu (uszkodzenie, utrata lub zniszczenie rzeczy) oraz 
czyste straty majątkowe (szkody nie będące następstwem szkód na osobie i szkody rzeczowej, 
w tym utraty rzeczy). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną 
za produkt, gdzie przez produkt rozumie się energię elektryczną oraz wodę wprowadzaną do 
sieci wodociągowej. 

1.2. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP oraz wody eksterytorialne, a dla szkód 
wyrządzonych przez pracowników przebywających w trakcie podróży służbowej zagranicznej 
- teren całego świata. 

1.3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej swoim zakresem powinna obejmować 
ryzyko rażącego niedbalstwa.  

1.4. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować również:  
- OC pracodawcy, w tym odpowiedzialność za szkody związane z uszkodzeniem, zniszczeniem 
lub utratą rzeczy, w tym samochodów, których posiadaczem bądź współposiadaczem jest 
pracownik,  
- OC najemcy nieruchomości, 
- OC najemcy ruchomości, 
- OC za szkody w mieniu będącym w pieczy, pod dozorem lub w trakcie kontroli 
Zamawiającego 
- OC za szkody wyrządzone uczestnikom imprez organizowanych przez Urząd Morski  
w Gdyni lub za które Urząd Morski ponosi odpowiedzialność, które nie mają charakteru 
imprezy masaowej (w przypadku korzystania z podwykonawców ochrona rozszerzona zostaje 
również na podwykonawców – bez prawa regresu). 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitów sumy gwarancyjnej dla 
powyższych rozszerzeń zakresu odpowiedzialności.  

1.5. Czasowy zakres odpowiedzialności (trigger) – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Poprzez wypadek ubezpieczeniowy uznaje się 



powstanie szkody rzeczowej, osobowej bądź czystej straty finansowej. W przypadku 
wątpliwości przy szkodzie osobowej mającej charakter rozstroju zdrowia za moment powstania 
szkody przyjmuje się moment postawienia diagnozy lekarskiej. W przypadku szkód seryjnych, 
przyjmuje się datę wypadku jako datę powstania pierwszej szkody. 

1.6. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000 zł 
1.7. Szkody: od roku 2007 do 24-11-2017 r , w 2011 zarejestrowano jedną szkodę 665,64 zł 
1.8. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dotyczy części III,  

zamówienia: 
- składka ubezpieczenia płatna będzie jednorazowo do dnia 15 stycznia 2018 r., 
- franszyzy i udziały: franszyzy integralna 500 zł. 
 

2. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO CZE ŚCI III – UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 
 

2.1. Klauzula reprezentantów – strony umowy ustalają, że zakres ubezpieczenia obejmuję również 
zdarzenia wynikające z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa z wyłączeniem winy umyślnej  
i rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów 
Ubezpieczającego do celów niniejszej umowy rozumie się: dyrektora, zastępców dyrektora, 
naczelników i osób piastujących stanowiska kierownicze. 

2.2. Klauzula informacyjna - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami oraz 
okolicznościami, które Zamawiający podał w zamówieniu i oświadcza, że przedmiotowe 
informacje, wiadomości, okoliczności są wystarczające do przyjęcia ryzyk. Wykonawca nie 
może zastrzec w umowie konieczności zgłaszania zmian okoliczności wymienionych w art.815 
kodeksu cywilnego. 

2.3.  Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu 
wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej 
pierwszej raty w terminie późniejszym. 

 

3. KLAUZULE FAKULTATYWNE DLA CZ ĘŚCI III ZAMÓWIENIA – W NAWIASIE 
ZAZNACZONO ILO ŚĆ PUNKTÓW, KTÓRA ZOSTANIE PRZYZNANA 
WYKONAWCY  ZA WŁ ĄCZENIE KLAUZULI W ZAKRES UBEZPIECZENIA – 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 
 

3.1. Klauzula początku odpowiedzialności – strony umów ustalają, że początek okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia również 
przed opłaceniem składki. (pkt. 3) 

3.2. Klauzula wyłączeń - strony umowy ustalają, że wszelkie zapisane wyłączenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
Wykonawcy dotyczące specyfiki posiadanego mienia lub wynikające z jego właściwości 
fizycznych lub użytkowych zostają skreślone niniejsza klauzulą. (np. szkody wyrządzone przez 
materiały łatwopalne, wybuchowe, niebezpieczne, szkody wyrządzone przez instalacje wodno-
kanalizacyjne itp.).  (pkt.10) 

3.3. Klauzula rezygnacji z regresu – strony umowy ustalają, że Wykonawca zrzeka się 
przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy 
szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Zamawiającemu, w przypadku gdy sprawcą szkody 
jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Zamawiającego pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie). (pkt. 7) 

 



4. KLAUZULE SERWISU POSPRZEDA ŻOWEGO - W NAWIASIE ZAZNACZONO ILO ŚĆ 
PUNKTÓW, KTÓRA ZOSTANIE PRZYZNANA WYKONAWCY ZA WŁ ĄCZENIE 
KLAUZULI  W ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

4.1. Klauzula dedykowanego koordynatora - Wykonawca ustanowi dedykowaną osobę, która 
będzie odpowiedzialna za  koordynację likwidacji szkód we wszystkich zakresach objętych 
zadaniem i będzie dostępna dla Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od  
8-15 przez cały czas wykonywania zamówienia. O każdej zmianie dedykowanej osoby 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. (pkt.6) 

4.2. Klauzula obrony przed roszczeniami – w przypadku skierowania roszczenia do 
ubezpieczającego Wykonawca podejmie się prowadzenia czynnej obrony przed roszczeniami 
oraz pokryje koszty obrony, zastępstwa procesowego, koszty ekspertyz, dokumentacji 
dowodowej oraz wszelkie inne niezbędne koszty, w tym koszty sądowe. (pkt. 14)  

 
 


