
Załącznik nr 1 do SIWZ

Ujednolicony tekst, uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 04.02.2011 r., która
dotyczyła pkt. 2.4. i pkt. 2.5.  Wprowadzone zmiany wyróżniono kursywą.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Ubezpieczenie morskie według wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia i wymagań

       Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/01/11

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
BIURO TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ZAKRES I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA

I RATOWNICTWA

Gdynia, styczeń 2011 r.



1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIAŁALNOŚCI

       Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest
       państwową jednostką organizacyjną przeznaczoną do wykonywania:

1) zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu,
2) zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
3) innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim.

1.2. Okres ubezpieczenia

       Umowa ubezpieczenia winna obejmować okres jednego roku tj. od 01.03.2011 r. do
       29.02.2012 r.

2.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
       EKSPLOATACJI STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO
       ZWALCZANIA ROZLEWÓW I ŁODZI RATOWNICZYCH.

Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków „Institute
Protection and Indemnity Clauses Hulls – Time” z 20/07/87 (CI 344) z rozszerzeniem o
odpowiedzialność kolizyjną zgodnie z klauzulą 8 i 9 Institute Time Clauses – Hulls” z dnia
01/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialności kolizyjnej do 4/4.

2.1 Ubezpieczenie winno zawierać:
- straty finansowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jako armatora

wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do
zwalczania rozlewów określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (zgodnie z
załącznikiem nr 1 z dnia 31.12.2010 r. wykaz statków), łodzi ratowniczych
określonych w załączniku nr 3 do SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 2 z dnia
31.12.2010 r. wykaz łodzi), ich transportu, wykonywania zadań poszukiwania i
ratowania życia na morzu, zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu i innych zadań  związanych z bezpieczeństwem morskim,

- kosztów leczenia za granicą w nagłych wypadkach i repatriacji członków załóg wyżej
wymienionych jednostek z zagranicy w związku z nagłymi wypadkami.

2.2. Ubezpieczone ryzyka:
       Straty finansowe i koszty, do pokrycia których Zamawiający może być zobowiązany w
       myśl postanowień prawnych wobec osób trzecich zaistniałych w związku z zadaniami
       wymienionymi w pkt 2.1

2.3. Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność za szkody
       wyrządzone środowisku naturalnemu, poprzez skreślenie klauzuli 1.3.10 warunków
       Institute Protection and Indemnity Clausem Hulls – Time 20/07/87 (CI 344) oraz zgodnie
       z warunkami Pollution Endorsement 1/5/71, w odniesieniu do jednostek pływających z
       wyjątkiem jednostki „Kapitan Poinc”

2.4. Dla jednostki „Kapitan Poinc” włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyka
       szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi wg postanowień
       Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane
       zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi z 2001 roku na warunkach zgodnie z tą
      Konwencją.



2.5. Do niniejszego ubezpieczenia włącza się postanowienia:
1. INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL,

BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS
EXCLUSION CLAUSE 10/11/03 (CL. 370)

2. ELECTRONIC DATE RECOGNITION ENDORSEMENT-C
3. SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION ELAUSE JW2010/0004
4. Institute Cyber Attack Exclusion clause 10.11.03 (klauzula 380).”

2.6.  Limit odpowiedzialności cywilnej do jednostek pływających zgodnie z załącznikami
        nr2 i 3 do SIWZ stanowiącymi załączniki do umowy nr 1 i 2 z dnia 31.12.2010 r., w
        odniesieniu do każdego wypadku lub serii wypadków wynikających z jednego zdarzenia.

3.0. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH ZAŁÓG STATKÓW
       RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ
       ŁODZI RATOWNICZYCH.

3.1. Ubezpieczenie winno zawierać:
rzeczy osobiste przeznaczone do użytku własnego oraz wykonywania zawodu przez:

a) członków załóg zatrudnionych na statkach ratowniczych i statkach do
zwalczania rozlewów,

b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników,
c) praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i średnich szkół morskich

oraz wyższych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach.
d) innych osób delegowanych do pracy na statkach w okresie zamustrowania, pod

warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okrętowym potwierdzającego fakt
ich pobytu na statku,

3.2. Ubezpieczone ryzyka:

 1) strata całkowita lub uszkodzenie częściowe rzeczy osobistych spowodowane wypadkami,
     które mogą wydarzyć się:

a) na statku podczas pływania na morzu lub postoju w porcie, jeżeli szkoda jest
spowodowana wypadkiem będącym rezultatem ryzyka wymienionego w warunkach
Institute Time Clauses Hulls 1/11/95

b) na lądzie podczas postoju statku w porcie, na Stacji Ratowniczej,
c) w czasie repatriacji członka załogi z zagranicy do Polski,
d) w czasie pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku np. w celu

leczenia,
e) w drodze z domu do pracy i z pracy do domu

2) ubezpieczenie niniejsze obejmuje również wypadki spowodowane działaniami
 wojennymi, strajkami, rozruchami i zaburzeniami społecznymi, z wyłączeniem
 wypadków spowodowanych wojną, w której Polska bierze udział.

3.3. Suma gwarancyjna na jedną osobę wynosi zł 4.000,-

4.0. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZAŁÓG
STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW
ORAZ ŁODZI RATOWNICZYCH.

4.1. Ubezpieczenie winno zawierać:
a) Członków załóg statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów oraz

innych osób delegowanych do pracy na tych statkach w okresie zamustrowania,



w drodze na i ze statku, jak również w czasie transportu poszkodowanego do
kraju;
jako zamustrowany rozumie się również pracowników lądowych delegowanych
do pracy, pod warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okrętowym
potwierdzającego fakt ich pobytu na statku,

b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników podczas
wykonywania zadań ratownictwa życia na morzu, szkoleń oraz w drodze do i ze
Stacji Ratowniczej.

c) Praktykantów i kierowników praktyk zawodowych, średnich szkół morskich oraz
wyższych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach.

4.2. Ubezpieczone ryzyka:
a) podstawowe:

                  następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na  uszkodzeniu ciała, rozstroju
                  zdrowia lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli
                  Ubezpieczonego oraz następstwa zachorowań spowodowanych  wykonywaniem
                  Pracy.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w
którego następstwie ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnięcie stawu oraz naderwanie lub
przerwanie ścięgien spowodowane nagłym natężeniem sił, a także oparzenia, skutki działania
gazów spalinowych, utonięcia, porażenia słoneczne, zakażenie krwi lub ran, jeżeli nastąpiło to
wskutek skaleczenia powstałego w nieszczęśliwym wypadku.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także stany chorobowe, które występują i działają nagle
(zawały, wylewy krwi do mózgu itp.), jeśli te stany wynikły wskutek warunków pracy, a na
ich powstanie wpłynęło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również wypadnięcie jądra miażdżystego spowodowane
również nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.

4.3. Rodzaje i wysokość świadczeń:
1) W razie śmierci – świadczenie jednorazowe w wysokości 50.000 zł. wypłacane osobie

uprawnionej.
Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia
w razie śmierci ubezpieczonego członka załogi, wskazaną przez niego na piśmie. W
przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom
rodziny wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym
spadkobiercom ustawowym;

2) W razie trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu 50.000 zł.
3) W razie stałego uszczerbku na zdrowiu – część sumy ubezpieczenia 50.000 zł. równą

procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu ustalonemu przez lekarza zaufania
Wykonawcy lub lekarza orzecznika ZUS,

4) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy – wypłacany w wysokości 45,- zł. za
dzień począwszy od dnia następnego po wypadku, pod warunkiem, że niezdolność do
pracy trwać będzie każdorazowo dłużej niż 4 dni z tym jednak, że odpowiedzialność
Wykonawcy ograniczona jest do świadczenia tylko łącznie za 90 dni niezdolności do
pracy;

5) Zwrot 10 % wydatków na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.


	Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
	MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
	BIURO TECHNIKI I ZAOPATRZENIA


