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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

Wszystkie sumy i limity odpowiedzialności podane w poszczególnych zadaniach są podane jako sumy 

i limity w każdym rocznym okresie polisowym. 

 

Wszystkie poniższe wymagania są obligatoryjne, chyba że wyraźnie wskazano postanowienia 

fakultatywne. Postanowienia OPZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie 

umowy ubezpieczenia (polisa, certyfikat, itp.). Dokument potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia ma pierwszeństwo przed stosowanymi przez Wykonawcę Wzorcami Umownymi 

(WU). 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami OPZ zastosowanie mają WU (w tym zapisy 

dotyczące wyłączeń) Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami OPZ 

Przy czym jeżeli zakres ochrony wynikający z WU jest szerszy od wskazanego w OPZ, to 

automatycznie ma on zastosowanie w miejsce zapisów OPZ. Jeżeli zakres ochrony wynikający z WU 

jest węższy niż opisany poniżej, to nie ma on zastosowania. 

 

 

 

Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie jednostek pływających 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Kompleksowe ubezpieczenie jachtów zawarte zostanie na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

jachtów morskich i obejmować będzie następujące ryzyka: 

 

1.  Ubezpieczenie Jacht-Casco – wg sum ubezpieczenia podanych w Tabeli nr 1 

1. OC Armatora – limit odpowiedzialności równy jest sumie ubezpieczenia Casco poszczególnych jednostek, 

zgodnie z Tabelą nr 1 

2. NNW kapitana i członków załogi - zgodnie z Tabelą nr 1 

3. Rzeczy osobiste kapitana i członków załogi – zgodnie z Tabelą nr 1 

4. Koszty leczenia za granicą kapitana i członków załogi - zgodnie z Tabelą nr 1 

5. Udział jachtów w regatach - zgodnie z Tabelą nr 1 – dokładne terminy regat podawane będą przed 

rozpoczęciem regat. 

 

 

II. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 

1. Ubezpieczenie jacht-casco 

1.1. Ubezpieczenie jachtów w zakresie pełnym. 

1.2. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody powstałe wskutek: 

1.2.1. zdarzeń zaistniałych podczas otaklowywania lub roztaklowywania jachtu, załadunku lub 

wyładunku jachtu, jego wyposażenia, osprzętu, zapasów konsumpcyjnych oraz paliwa, 

1.2.2. wywrócenia się lub zatonięcia jachtu, 

1.2.3. utknięcia jachtu na mieliźnie, wyrzucenia na brzeg lub uderzenia w przeszkodę podwodną, 

1.2.4. zderzenia jachtu z inną jednostką pływającą, 

1.2.5. uderzenia jachtu o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające, 

1.2.6. ognia lub wybuchu, 

1.2.7. upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu na jacht, 

1.2.8. siły wyższej, 

1.2.9. huraganu, sztormu, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, 

1.2.10. działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających (kolizja 

bez kontaktu), 

1.2.11. zagarnięcia jachtu przez rozbójników morskich, 

1.2.12. szkód będących następstwem wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba i zespołu napędowego lub 

pęknięcia wału napędowego jachtu,  
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1.2.13. szkód będących następstwem błędu żeglarskiego lub nawigacyjnego oraz błędu w obsłudze 

urządzenia na jachcie,  

1.2.14. szkód powstałych w następstwie wadliwej naprawy dokonanej przez stocznię lub osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje 

1.2.15. strata całkowita rzeczywista wskutek zaginięcia jachtu, 

1.2.16. szkód powstałych podczas transportu drogowego - wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ 

środek transportu oraz ognia, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego,  

1.2.17. szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub umyślnego uszkodzenia jachtu 

przez osoby trzecie, 

 

Jachty „Admirał Dickman” i „Windspeel” - zakres podstawowy z rozszerzeniem o kradzież i rozbój.  

Zakres podstawowy obejmuje ochronę na szkody w zakresie punktów od 1.2.1 do 1.2.15. 

 

 

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 

posiadaniem lub eksploatacją jachtu, za które Armator ponosi odpowiedzialność stosownie do przepisów prawa. 

Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Armatora koszty podniesienia lub usunięcia wraku ubezpieczonego 

jachtu, o ile taki obowiązek został nałożony przez władze administracyjne. 

 

3. NNW kapitana i członków załogi 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kapitana oraz osób, które w danym 

rejsie stanowią załogę ubezpieczonego jachtu, zgodnie z listą załogi sporządzoną przez Armatora dla danego 

rejsu. 

 

4. Rzeczy załogi kapitana i członków załogi 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy osobiste kapitana i członków załogi zniszczone, uszkodzone lub 

utracone podczas rejsu na skutek zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jacht-casco. 

 

5. Koszty leczenia za granicą kapitana i członków załogi 

Ochrona obejmuje koszty niezbędnego leczenia, któremu musiał poddać się uczestnik rejsu przebywając za 

granicą w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. 

 

6. Franszyza 

6.1. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie w każdej szkodzie częściowej jacht casco oraz w każdej szkodzie 

rzeczowej z tytułu OC Armatora w następującej wysokości: 

6.1.1. „Akademia Marynarki Wojennej” – 10% odszkodowania min. PLN 1.500,- 

6.1.2. „Academos” – 10% odszkodowania min. PLN 1.500,- 

6.1.3. „Victor” – PLN 500,- 

6.1.4. „Pomorzanin 1” – 10% odszkodowania, min. PLN 3.000,- 

6.1.5. „Admirał Dickman” – 10% odszkodowania min. PLN 3.000,- 

6.1.6. „Mechanik” – 10% odszkodowania, min. PLN 1.500,- 

6.1.7. „Oktant” – 10% odszkodowania, min. PLN 1.500,- 

6.1.8. Jacht żaglowy "Corvette 600 – 10% odszkodowania, min. PLN 1.500,- 

6.1.9. DZ - "OKSYWIE"- 10% odszkodowania, min. PLN 1.500,- 

6.1.10. Łódź wiosłowa - 10% odszkodowania, min. PLN 1.500,- 

6.1.11. Łódź żaglowa (5.000 zł) – 500 zł 

6.1.12. Pozostałe łodzie żaglowe - 10% odszkodowania, min. PLN 1.500,- 

6.1.13. Łódż  Motorowa Pegazus 550 - 10% odszkodowania, min. PLN 3.000,- 

 

7. Strefa eksploatacji i wyłączenia z eksploatacji 

Strefa I - morskie wody wewnętrzne i wody morskie do 20 mil morskich liczonych od linii podstawowej morza 

terytorialnego RP oraz wody śródlądowe RP – dla jachtów „Akademia Marynarki Wojennej”, „Academos”, 

„Victor”, „Pomorzanin I”, „Mechanik”, „Oktant”, „Pegazus 550”. 

 

Strefa II - Morze Bałtyckie oraz cieśniny Kattegat i Skagerrak oraz Zatoka Oslofjord – s/y „Admirał Dickman” 

 

8. Szkodowość  

Jacht „Nawigator” – złamanie masztu - 02.06.2012, wypłacone odszkodowanie zł 5.915,06. 
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Jacht „Mechanik” – złamanie masztu, uszkodzenie żagli i lin w wyniku kolizji z innym jachtem  - 03.08.2012 – 

szkoda została pokryta z OC sprawcy 

Jacht „Nawigator” – uszkodzenie kadłuba - 23.08.2013, wypłacone odszkodowanie zł 9.063,24 

Jacht klasy 650 – pęknięcie bomu podczas podnoszenia jednostki z wody (jacht został położony w trakcie regat 

po Zatoce Gdańskiej) – 30.05.2015r., wypłacone odszkodowanie 1.278,00 

Jacht Navigator klasy skippi – uszkodzenie jachtu podczas silnego szkwału (regaty na Zatoce Gdańskiej) – 

30.05.2015r., wypłacone odszkodowanie 3.391,20. 

 

W latach 2016-2019 szkód brak. 

 

9. Punktowane klauzule fakultatywne – brak akceptacji nie spowoduje odrzucenie oferty, ma jednakże 

wpływ na jej ocenę   

 
9.1. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

 

9.2. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  

 

 
Tabela nr 1 – zestawienie jednostek pływających  

Lp  Nazwa 
Liczba 

osób 

Zakres 

ubezpieczenia 

Strefa 

eksploatacji 

SU                   

Casco 

SU                        

OC 

Armatora 

SU                    

NNW 

SU                    

Rzeczy 

osobiste 

Regaty 

1 

Jacht żaglowy 

"AKADEMIA 

MARYNARKI 

WOJENNEJ" 

4 Pełny Strefa I 15 000 zł 15 000 zł 5 000 zł 1 000 zł 

Regaty - 

planowana 

ilość 10 dni 

2 
Łódź pontonowa 

"ACADEMOS" 
6 Pełny Strefa I 50 000 zł 50 000 zł 5 000 zł 1 000 zł x 

3 
Łódź motorowa 

"VICTOR" 
4 Pełny Strefa I 5 000 zł 5 000 zł 4 000 zł 1 000 zł x 

4 

Łódź motorowa do 

prac naukowo-

badawczych 

"POMORZANIN I" 

10 Pełny Strefa I 100 000 zł 100 000 zł 8 000 zł 1 000 zł x 

5 

Jacht s/y 

"ADMIRAŁ 

DICKMAN" 

10 

podstawowy 

rozszerzony o 

kradzież i 

rozbój 

Strefa II 450 000 zł 450 000 zł 

8 000 zł 

NNW, 

koszty 

leczenia za 

granicą                  

20 000 USD 

1 000 zł 

Regaty - 

planowana 

ilość 10 dni 

6 
Jacht żaglowy 

"Corvette 600" 
6 Pełny Strefa I 45 000 zł. 45 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

7 DZ - "OKSYWIE" 12 Pełny Strefa I 50 000 zł. 50 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

8 
DZ – 

„ASTROLABIUM” 
12 Pełny Strefa I 70 000 zł. 70 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

9 Łódź wiosłowa 8 Pełny Strefa I 32 000 zł. 32 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

10 Łódź żaglowa 6 Pełny Strefa I 5 000 zł. 5 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 
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11 Łódź żaglowa 6 Pełny Strefa I 20 000 zł. 20 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

12 Łódź żaglowa 6 Pełny Strefa I 20 000 zł. 20 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

13 
Łódż  Motorowa 

Pegazus 550 
6 Pełny Strefa I 160 000 zł. 160 000 zł. 8 000 zł. 1 000 zł. x 

 

 
Tabela nr 2 – zestawienie jednostek pływających  

Lp.  Nazwa jachtu Nr rejestracyjny Rok budowy Klasa / Typ Nr silnika 

1 
Jacht żaglowy "AKADEMIA 

MARYNARKI WOJENNEJ" 
nr rej.: POL 8770 2007 SKIPPI 650 RACE nie posiada silnika 

2 Łódź pontonowa "ACADEMOS" x 2000 SŁP-6100/K 
Yamaha F100 DETL, nr ser. 

6D9-1025579 moc 100 KM 

3 Łódź motorowa "VICTOR" nr rej.: GM-0019 2006 MC 3500 
stacjonarny nr fabryczny 

37174, moc 15 KM 

4 
Łódź motorowa do prac naukowo-

badawczych "POMORZANIN I" 
nr rej.: B/3655/07 2007 S-6100 

2 silniki przyczepne Yamaha 

FT60DETL                                       

6C6L-1006008                                                                

6C6L-1006009 

5 Jacht s/y "ADMIRAŁ DICKMAN" nr rej.: POL 8771 2007 DELPHIA 40 

stacjonarny Volvo Penta D255                                                            

nr fabryczny 5103982820P, 

moc 40,4 kW 

6 Jacht żaglowy  "Corvette 600" x 2016 Corvette 600 Nie posiada silnika 

7 
Łódź żaglowo-wiosłowa DZ  

„OKSYWIE” 
x 2015 DZ 

silnik przyczepny Suzuki model 

DF9.9BL nr silnika 511078, 

moc 9,9 KM 

8 
Łódź żaglowo-wiosłowa DZ  

„ASTROLABIUM” 
x 2018 DZ 

silnik przyczepny MERCURY 

model F9.9 MLH nr silnika 1-

1F10211EA, moc 9,9 KM 

9 OMEGA x 2015 Omega nie posiada 

10 OMEGA  2015 Omega nie posiada 

11 OMEGA Cyranka x  Omega nie posiada 

12 Łódź wiosłowa 8-osobowa x 2016 ŁW/R-6 nie posiada 

13 Łódż  Motorowa Pegazus 550 
Nr rej.PL-

PGBP5051I919 
2019 C 

Stacjonarny Mercury nr 

2B517319 moc 115 KW 
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Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z pracami na obiektach 

Lotos Petrobaltic 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia 

Straty finansowe z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzeniem przez AMW prac 

podwodnych na obiektach (w tym na platformach i/lub instalacjach podwodnych Lotos Petrobaltic S.A. w 

Gdańsku.  

 

2. Limit odpowiedzialności  

EUR 250 000,00 każda szkoda lub seria szkód powstałych z jednego zdarzenia/mających wspólną przyczynę 

oraz wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia łącznie. 

 

3. Pozostałe wymagania 

1.1. Franszyza redukcyjna: 10% każdej szkody, nie mniej niż PLN 10.000,00   

1.2. Warunki ubezpieczenia: Shiprepairer’s Liability Clauses LSW 169A (1/90) z zastosowaniem Personal  

Injury Endorsement Clause i Travelling Workmen Clause. 

1.3. Dopuszcza się, aby ubezpieczenie nie obejmowało odpowiedzialności za straty, szkody, koszty wydatki: 

1.3.1. jeżeli wadliwość wykonywanych czynności, prac, usług była znana Ubezpieczającemu, 

1.3.2. spowodowane przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków 

odurzających 

1.3.3. czystych strat majątkowych, 

1.3.4. jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego objęta jest ubezpieczeniem w ramach 

innych polis ubezpieczeniowych. 

 

1.4. Dopuszcza się włączenie:   

1.4.1. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological. Bio-Chemical and Electromagnetic 

Weapons Exclusion Clause 10/11/03 

1.4.2. Electronic Data Recognition Clause 11/8/1999 Sanction Limitation and Exclusions Clause 29/07/2010 

1.4.3. Institute Cyber Attack Exclusion Clause  

 

4. Przewidywana wartość usług objętych ubezpieczeniem: PLN 800.000,00 

5. Informacja o szkodach:  brak szkód  

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych standardowych zapisów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia. 

 

7. Punktowane klauzule fakultatywne – brak akceptacji nie powoduje odrzucenia oferty, ma jednakże 

wpływ na jej ocenę 

 
7.1. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

 

7.2. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  
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Zadanie nr 3 – Koszty leczenia i Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, 

współpracowników oraz studentów (studenci narodowości polskiej oraz obcokrajowcy) Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni w związku z udziałem w projektach, wyjazdach studyjnych,, podróżach służbowych, 

szkoleniach, ćwiczeniach, itp.  

 

2. Zakres ubezpieczenia w ruchu zagranicznym – co najmniej: 

2.1 zakres pełny wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczyciela, przy czym wysokość 

świadczeń nie może być mniejsza w punktach wskazanych w tabeli 1. 

2.2 ochrona 24 godziny na dobę 

2.3 koszty leczenia w ruchu zagranicznym, z uwzględnieniem transportu ubezpieczonego do kraju, 

kosztów przywiezienia zwłok do kraju, pomocy medycznej; 

2.4 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku z 

rozszerzeniem o ryzyko zawału serca i udaru;  

2.5 ubezpieczenie bagażu podróżnego; 

2.6 assistance;  

2.7 koszty akcji ratowniczej i koszty poszukiwania; 

2.8 włączenie chorób przewlekłych lub wcześniej zdiagnozowanych oraz podczas wykonywania pracy;  

2.9 ochrona także podczas podróży na terenie Polski (za wyjątkiem kosztów leczenia dla obywateli Polski) 

2.10 na wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty  bezpośrednio z podmiotem 

świadczącym usługi medyczne. 

2.11 za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaca się 1 % sumy ubezpieczenia określonej w 

polisie 

2.12 refundacja kosztów nabycia protez lub innych specjalnych środków pomocniczych: 25% sumy 

ubezpieczenia 

2.13 refundacja kosztów zakupu wózka inwalidzkiego: 30% sumy ubezpieczenia 

2.14 refundacja kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów: 25% sumy ubezpieczenia 

2.15 zakresem ochrony objęta jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym z sumą gwarancyjną w 

wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Tabela nr 1 – dotyczy wyjazdów zagranicznych  

L.p. Rodzaj ryzyka Limit odpowiedzialności (w zł) 

1 Koszty leczenia w ruchu zagranicznym  300.000 zł /os. 

2 NNW oraz śmierć 50.000 zł /os. 

3 
Assistance, w tym całodobowy dyżur 

centrum alarmowego 
50.000 zł /os. 

4 Transport ubezpieczonego do RP 100.000 zł/os. 

5 
Dostarczenie leków zastępczych 

zaginionych w podróży 
50.000 zł/os. 

6 
Transport zwłok ubezpieczonego do RP 

lub pochówek za granicą 
100.000 zł/os. 

7 
Koszty poszukiwania lub akcji 

ratowniczej 
50.000 zł/os 

8 Ubezpieczenie bagażu podróżnego 5.000 zł/os 

9 
Zwrot kosztów odbudowy 

stomatologicznej zębów 
10.000 zł/os 

 
3. Franszyza: 

3.1. Franszyza integralna – 100 zł 

3.2. Franszyza redukcyjna - brak 

 
4. Terminy i warunki płatności składek 

1.1. Ubezpieczyciel szacuje składkę zamówienia w oparciu o podaną, szacowaną ilość osobodni, jednakże 

pierwsza składka z ubezpieczenia płatna będzie dopiero po zgłoszeniu pierwszego wyjazdu. 

1.2. Zamawiający będzie każdorazowo zgłaszał wyjazd oraz liczbę uczestników, Ubezpieczyciel wystawi 

osobną polisę na każdy wyjazd wg składki za osobodzień złożonej w postępowaniu. 



 

Akademia Marynarki Wojennej – Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                                       7 

 

1.3. Składka za poszczególne polisy będzie płatna jednorazowo.  

1.4. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w systemie pro rata za każdy osobodzień. 

1.5. Ubezpieczający ma prawo nie wykorzystać wszystkich zadeklarowanych osobodni. Z tego tytułu 

Ubezpieczycielowi nie przysługują do Ubezpieczającego żadne roszczenia. 

1.6. W sytuacji, kiedy wykorzystana liczba osobodni będzie wyższa, niż zadeklarowana, Ubezpieczyciel 

naliczy składkę zgodnie z ceną złożoną w postępowaniu za każdy dodatkowy osobodzień. 

 

5. Zakres terytorialny  

Polska (teren Uczelnie oraz wyjazdy studyjne na terenie RP) i Świat 

 

6. Szacowana liczba osobodni: 

100 na wyjazdy zagraniczne 

5000 na wyjazdy i zajęcia krajowe  

Średni pobyt za granicą 3 – 10 dni 

 

Tytuł projektu 
Rok 2020 - ilość 
ubezpieczonych 

Rok 2021 - ilość 
ubezpieczonych 

Suma ubezpieczenia 

Kapitanowie życia 14 x 
15 000 zł 

Nawigatorzy wiedzy 20 x 
15 000 zł 

Młodzieżowa akademia kreatywności 80 80 
10 000 zł  

Praktyczny wymiar studiowania - kształcenia 
dualne w AMW 23 23 

20 000 zł 

A może morze? 180 180 
10 000 zł 

Zintegrowany program wsparcia uczelni na 
rzecz rozwoju województwa pomorskiego 75 55 

 
20 000 zł  

Zintegrowany program wsparcia Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni 94 65 

20 000 zł 

Zintegrowany program wsparcia Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni - II edycja 59 74 

20 000 zł 

Razem 531 477  

 

 

7. Jeżeli OWU przewidują wyłączenia ochrony:  

6.1. podczas wyjazdów odbywanych pod kontrolą służb mundurowych 

6.2. podczas zajęć na jednostkach pływających  

6.3. podczas kursów z aktywnością fizyczną, typu kursy ratowników, zajęcia na plaży, basenie, itp 

6.4. w przypadkach strajków, aktów terroru (terroryzmu) i/lub niespodziewanej wojny 

to takie wyłączenia nie mają zastosowania 

 

8. Punktowane klauzule fakultatywne – brak akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakże 

wpływ na jej ocenę 

 
1.1. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

 

1.2. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  
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Zadanie nr 4 – Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych 

 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. wydane na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 

185, poz. 1092) 

 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub 

zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Okres ubezpieczenia: 24.02.2021 – 23.02.2022 

 

Ubezpieczenie obejmuje Ambulatorium Akademii Marynarki Wojennej zgodnie z poniższym formularzem. 

 

Suma gwarancyjna: 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń.   

 

 

Formularz danych dla podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą 

 
1. Dane Ubezpieczającego   

 
Imię i nazwisko / nazwa  
 
 Adres   
                                                        Kod pocztowy           miejscowość        ulica nr domu nr lokalu  
Pesel   / regon / NIP      

19023852 regon  586-010-45-52 

                     
2. Dane Ubezpieczonego   

 
Imię i nazwisko / nazwa  
 
 Adres   
                                                         Kod pocztowy           miejscowość        ulica nr domu nr lokalu  
Pesel   / regon / NIP      

 

 
3.   adres korespondencyjny :  
 Adres   
 
                                                                        Kod pocztowy           miejscowość        ulica nr domu nr lokalu  
4.  Dane rejestrowe  

 
Numer i data wpisu do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Numer Księgi) 

 

000000182928 z dnia 23-03-2016 roku 
 

  Numer i data wpisu do rejestru praktyk (tylko w przypadku kiedy Ubezpieczonym jest jednocześnie praktyka lekarska)    
 

 
 

 Umiejscowienie ryzyk (należy podać dokładny adres, w przypadku większej liczby adresów należy załączyć listę)  
 

 
 

Czy Placówka należy do Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie  Zielonogórskie 

 
   

 

5. Rodzaj podmiotu leczniczego  

Akademia Marynarki Wojennej  

81-127 Gdynia Ul. Śmidowicza 69  

jw 

AMBULATORIUM    

jw 



 

Akademia Marynarki Wojennej – Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                                       9 

 

 
a) rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych:  
- świadczenia udzielane tylko i wyłącznie w ramach lecznictwa ambulatoryjnego   
 X TAK        □ NIE 

 

13.1.1 Grupa 

ryzyka 
Rodzaj podmiotu leczniczego* 

1 

□ Dom dziennego pobytu,  

□ Opieka długoterminowa w domu pacjenta, 

□ Stacja sanitarno - epidemiologiczna 

□ Laboratorium analiz medycznych,  

□ Pracownia diagnostyczna,  

□ Przychodnia pielęgniarsko - położnicza z wyłączeniem przyjmowania porodów, 

□ Zakład opiekuńczo - leczniczy z miejscami dziennego pobytu 

2 

X  Przychodnia jedno i wielospecjalistyczna (nie wykonująca zabiegów ginekologicznych, z udziałem lekarzy dentystów do 50% 

ogólnej liczby lekarzy), 

□ Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,  

□ Poradnia rehabilitacyjna,  

□ Osoba wykonująca zawód medyczny prowadząca podmiot leczniczy (poza praktykami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek). 

3 

□ Nocna i świąteczna opieka doraźna, 

□ Przychodnia wielospecjalistyczna wykonująca drobne zabiegi ginekologiczne (usuwanie nadżerek, zakładanie wkładek 

domacicznych, pobieranie tkanek do analizy), 

□ Przychodnia z udziałem lekarzy dentystów powyżej 50% ogólnej liczby lekarzy. 

4 □ Przychodnia dentystyczna bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegów z zakresu chirurgii 

szczękowo–twarzowej; Ambulatorium z izbą chorych. 

5 
□ Przychodnia dentystyczna z wykonywaniem czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegami z zakresu chirurgii 

szczękowo–twarzowej;  
Przychodnia wykonująca zabiegi ginekologiczne. 

6 □ Pogotowie ratunkowe. 

11 □ Podmiot leczniczy nie będący szpitalem udzielający świadczeń w szpitalu na oddziale chirurgicznym - bez ortopedii. 

12 □ Podmiot leczniczy nie będący szpitalem udzielający świadczeń w szpitalu na oddziale chirurgicznym - z ortopedią. 

20 □ Podmiot leczniczy wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej. 

21 

□ Ośrodek rehabilitacyjny, 

□ Zakład leczenia uzależnień, 

□ Zakład opiekuńczo - leczniczy,  

□ Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy,  

□ Sanatorium,  

□ Prewentorium,  

□ Hospicjum. 

31 □ Szpital chirurgii jednego dnia bez ortopedii, bez oddziału szpitalnego. 

32 □ Szpital chirurgii jednego dnia z ortopedią, bez oddziału szpitalnego. 

33 □ Szpital chirurgii jednego dnia bez ortopedii, z oddziałem szpitalnym. 

34 □ Szpital chirurgii jednego dnia z ortopedią, z oddziałem szpitalnym. 

41 □ Specjalistyczny szpital psychiatryczny. 

42 
□ Szpitale (z całkowitym wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów i operacji chirurgicznych oraz ginekologicznych), 

wyłącznie z oddziałami: Rehabilitacja,  Choroby wewnętrzne, Neurologia, Pulmonologia, Geriatria. 

43 □Pozostałe szpitale. 

* Uwaga! 

-  W przypadku wykonywania przez podmiot leczniczy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej -  (możliwość ubezpieczenia 
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej dotyczy wyłącznie ubezpieczenia dobrowolnego). 

 
6.   personel medyczny  

- ilość osób medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach działalności podmiotu, w tym podwykonawcy ubezpieczonego,    
 a także rejestratorki i salowe- w podziale na: 

 

Lekarze – specjalność  Ilość osób  

Anestezjolodzy   

Chirurdzy   

Dentyści  

Ginekolodzy  
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Pozostali lekarze : 

 LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH                1 

  

LEKARZ STOMATOLOG                0 

 

pielęgniarki i położne  Ilość osób 

PIELĘGNIARKA                 1 

 

pozostałe zawody medyczne – w podziale na zawód  Ilość osób 

RATOWNIK MEDYCZNY                      2 

  

Rejestratorki i salowe Ilość osób 

  

 
Uwaga: 

- W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalności, a wykonywania jednej – PROSZĘ PODAĆ specjalność, która jest faktycznie 
wykonywana  przez Ubezpieczonego. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalności i wszystkie wykonuje – PROSIMY O JDNOZNACZNA INFORMACJĘ  

- W przypadku posiadania specjalności a wykonywania w praktyce innej – PROSIMY PODAĆ TĘ SPECJALNOŚĆ KTÓRA jest faktycznie wykonywana 
przez Ubezpieczonego. W przypadku braku specjalności lub w trakcie specjalizacji -   przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez 
Ubezpieczonego 

 
7. czy  w ramach działalności medycznej w zakresie ginekologii są wykonywane wyłącznie takie zabiegi ginekologiczne jak:  zakładanie wkładek 

domacicznych, nadżerki, pobieranie materiału do analizy, cytologie) 
 
            □ TAK        X NIE (wykonywane są również inne zabiegi ginekologiczne) 

 
8.  

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ     

 
X TAK        □ NIE 
OKRES UBEZPIECZENIA 

 

   od…………………24.02.2021…………………..do …………23.02.2022…………………….. 
 
 

Suma gwarancyjna (€) na jedno i na wszystkie zdarzenia** – proszę zaznaczyć jedno pole  

 
X   75 000/350 000  
□  100 000/350 000  
□  150 000/350 000  

 
Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa ambulatoryjnego  
 
Rodzaj podmiotu leczniczego*  

 

13.1.2 a Rodzaj podmiotu leczniczego* Rodzaj obsługiwanych pacjentów 

1 

□ Dom dziennego pobytu,  

□ Opieka długoterminowa w domu pacjenta, 

□ Stacja sanitarno - epidemiologiczna 

□ Laboratorium analiz medycznych,  

□ Pracownia diagnostyczna,  

□ Przychodnia pielęgniarsko - położnicza z wyłączeniem przyjmowania porodów, 

□ Zakład opiekuńczo - leczniczy z miejscami dziennego pobytu 

Pacjenci Prywatni 
 

□ TAK        □ NIE 
 

Pacjenci NFZ 
 

□ TAK        □ NIE 
 

2 

X Przychodnia jedno i wielospecjalistyczna (nie wykonująca zabiegów ginekologicznych, z udziałem lekarzy 

dentystów do 50% ogólnej liczby lekarzy), 

□ Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,  

□ Poradnia rehabilitacyjna,  

□ Osoba wykonująca zawód medyczny prowadząca podmiot leczniczy (poza praktykami zawodowymi 

lekarzy i pielęgniarek). 

 Pacjenci Prywatni 
 

X TAK        □ NIE 
 

 Pacjenci NFZ 
 

X TAK        □ NIE 
 

3 
□ Nocna i świąteczna opieka doraźna, 

□ Przychodnia wielospecjalistyczna wykonująca drobne zabiegi ginekologiczne (usuwanie nadżerek, 

 Pacjenci Prywatni 
 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 
 

□ TAK        □ NIE 
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zakładanie wkładek domacicznych, pobieranie tkanek do analizy), 

□ Przychodnia z udziałem lekarzy dentystów powyżej 50% ogólnej liczby lekarzy. 

   

4 □ Przychodnia dentystyczna bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, 

zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo–twarzowej; Ambulatorium z izbą chorych. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

5 
□ Przychodnia dentystyczna z wykonywaniem czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, 

zabiegami z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej;  
Przychodnia wykonująca zabiegi ginekologiczne. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

 

Świadczenia udzielane w ramach Lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego 
 

Rodzaj podmiotu leczniczego*  

13.1.3 k

a 
Rodzaj podmiotu leczniczego* Rodzaj obsługiwanych pacjentów 

1 

□ Dom dziennego pobytu,  

□ Opieka długoterminowa w domu pacjenta, 

□ Stacja sanitarno - epidemiologiczna 

□ Laboratorium analiz medycznych,  

□ Pracownia diagnostyczna,  

□ Przychodnia pielęgniarsko - położnicza z wyłączeniem przyjmowania porodów, 

□ Zakład opiekuńczo - leczniczy z miejscami dziennego pobytu 

Pacjenci Prywatni 
 

□ TAK        □ NIE 
 

Pacjenci NFZ 
 

□ TAK        □ NIE 
 

2 

□ Przychodnia jedno i wielospecjalistyczna (nie wykonująca zabiegów ginekologicznych, z udziałem lekarzy 

dentystów do 50% ogólnej liczby lekarzy), 

□ Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,  

□ Poradnia rehabilitacyjna,  

□ Osoba wykonująca zawód medyczny prowadząca podmiot leczniczy (poza praktykami zawodowymi 

lekarzy i pielęgniarek). 

 Pacjenci Prywatni 
 

□ TAK        □ NIE 
 

 Pacjenci NFZ 
 

□ TAK        □ NIE 

3 

□ Nocna i świąteczna opieka doraźna, 

□ Przychodnia wielospecjalistyczna wykonująca drobne zabiegi ginekologiczne (usuwanie nadżerek, 

zakładanie wkładek domacicznych, pobieranie tkanek do analizy), 

□ Przychodnia z udziałem lekarzy dentystów powyżej 50% ogólnej liczby lekarzy. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

4 □ Przychodnia dentystyczna bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, 

zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo–twarzowej; Ambulatorium z izbą chorych. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

5 □ Przychodnia dentystyczna z wykonywaniem czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, 

zabiegami z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej; Przychodnia wykonująca zabiegi ginekologiczne. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

6 □ Pogotowie ratunkowe.  Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 
Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

11 □ Podmiot leczniczy nie będący szpitalem udzielający świadczeń w szpitalu na oddziale chirurgicznym - bez 

ortopedii. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

12 □ Podmiot leczniczy nie będący szpitalem udzielający świadczeń w szpitalu na oddziale chirurgicznym - z 

ortopedią. 

 Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE  

 
Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa Stacjonarnego i 
Całodobowego innego niż szpitalne  

Rodzaj obsługiwanych pacjentów 

Rodzaj podmiotu leczniczego*  

□ Hospicjum. 
□ Ośrodek rehabilitacyjny, 

□ Prewentorium,  

□ Sanatorium, 

□ Zakład leczenia uzależnień, 

□ Zakład opiekuńczo - leczniczy,  

□ Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy,  

Pacjenci Prywatni 
 

□ TAK       □ NIE 
 

Pacjenci NFZ 
 

□ TAK        □ NIE 
 

 

Suma gwarancyjna (€) na jedno i na wszystkie zdarzenia** – proszę zaznaczyć jedno pole  
 
    □   100 000/500 000  

□    150 000/500 000  
 

 

Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego –szpitalnego  
 

                                             Rodzaj podmiotu leczniczego*                                                               Rodzaj obsługiwanych pacjentów 
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31 □ Szpital chirurgii jednego dnia bez ortopedii, bez oddziału szpitalnego. Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

32 □ Szpital chirurgii jednego dnia z ortopedią, bez oddziału szpitalnego. Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

33 □ Szpital chirurgii jednego dnia bez ortopedii, z oddziałem szpitalnym. Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

34 □ Szpital chirurgii jednego dnia z ortopedią, z oddziałem szpitalnym. Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 
Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

41 □ Specjalistyczny szpital psychiatryczny. Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

42 
□ Szpitale (z całkowitym wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów 

i operacji chirurgicznych oraz ginekologicznych), wyłącznie z oddziałami: 
Rehabilitacja,  Choroby wewnętrzne, Neurologia, Pulmonologia, Geriatria. 

Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 

43 
□ Pozostałe szpitale.  Jakie Pacjenci Prywatni 

□ TAK        □ NIE 
 

Pacjenci NFZ 

□ TAK        □ NIE 
 

  

Udzielenie świadczeń pacjentom zagranicznym  
 

X TAK        □ NIE 

Rezygnacja z regresu*   
□ TAK         

  
  *Dotyczy regresu wynikającego z art. 11 ust. 2 i 11 ust. 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnym 
     □ NIE   

 

 

 

Zadanie nr 5 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektu 

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ubezpieczający prowadzi projekt badania eksperymentalne pt.: „Projektowanie dekompresji dla nurkowań 

MCM", którego celem głównym jest opracowanie technologii wykonywania prac podwodnych i dekompresji 

dla podwodnych działań minerskich, realizowanych w zakresie MCM i EOD z wykorzystaniem sztucznych 

czynników oddechowych dla zakresu głębokości do 80 mH2O i aparatu nurkowego typu CRABE. Na ww 

składa się w szczególności:  

a) opracowanie tabel dekompresyjnych dla technologii podwodnych działań minerskich (MCM) z 

wykorzystaniem Nitroksu i Helioksu/Trimiksu oraz aparatu nurkowego typu CRABE do 

maksymalnej głębokości operacyjnej 80 mH2O; 

b) przygotowanie bazy do prowadzenia nurkowań w celach eksperymentalnych, szkoleniowych i 

kondycyjnych; 

c) przygotowanie zarysów programów szkolenia nurków MCM oraz personelu medycznego i 

technicznego zabezpieczających działania nurków minerów; 

d) opracowanie technologii prac podwodnych i dekompresji z wykorzystaniem sztucznych czynników 

oddechowych dla zakresu głębokości do 80 m H20 (ciś. względne 8 bar) i aparatu nurkowego typu 

CRABE. W stosunku do wcześniej prowadzonych badań jest to rozszerzenie zakresu tabel 

dekompresyjnych z 50 do 80 m H20 i eksperymentalne sprawdzenie poprawności założeń projektu. 

e) prowadzenie nurkowań eksperymentalnych i szkolenia 

 
2. Miejsce prowadzenia projektu badawczego 

Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy (DGKN-120), zlokalizowany na terenie Zakładu 

Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz obiekty Ośrodka Szkolenia 

Nurków i Płetwonurków WP oraz okrętach Marynarki Wojennej 

 

3. Wyjaśnienia dodatkowe. 

Nurkowie są wyselekcjonowani z grupy nurków MW na drodze przeprowadzonych: 

a)  ogólnolekarskiego badania komisyjnego przez RWKML, 

b)  testów wydolności fizycznej organizmu, 

c)  testów pulmonologicznych, 

d)  testów hiperbarycznych. 

 

Nurkowie eksperymentalni muszą posiadać jednocześnie odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami 

wojskowymi. 
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Każdorazowo, przed wejściem nurka do kompleksu, jest on poddawany badaniu ogólnolekarskiemu, wg 

przepisów obowiązujących w MW RP, z którego sporządzany jest protokół. Na jego podstawie lekarz 

zabezpieczający ekspozycję nurkową podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu nurka do 

udziału w nurkowaniu. 

Działania w kompleksie są na bieżąco obserwowane za pomocą elektronicznego sytemu podglądu i 

rejestrowane, a następnie archiwizowane. 

 

4. Sposób prowadzenia badań eksperymentalnych 

Wytypowani nurkowie wchodzą do kompleksu nurkowego w parach. Podczas procesu nurkowania nurkowie 

zabezpieczający muszą być wymieniani. Jeden z nich wykonuje przewidziane projektem nurkowanie, a drugi 

stanowi jego asystę i zabezpieczenie. W części wodnej kompleksu DGKN-120 nurek badany ubrany jest w 

skafander nurkowy i płetwy oraz aparat oddechowy typu CRABE. Nurkowie są sprężani do głębokości 80 

mH20. Na polecenie obsługi zewnętrznej testowany nurek wykonuje zanurzenie i w dalszej kolejności, 

symulując pływanie, wytwarza wymagany nacisk na urządzenie tensometryczne w określonym czasie. 

Równolegle wykonuje się szereg pomiarów parametrów ekspozycji, w tym zużycia tlenu. Po zakończeniu 

wysiłku rozpoczyna się zaplanowana - w projekcie badawczym – dekompresja, która przebiega w najczęściej 

także wodzie 

Po wyjściu z kompleksu, już w warunkach normobarycznych, lekarz nadzorujący przeprowadza badanie, w 

stosunku do nurka poddanego testowi, w kierunku m.in. wykluczenia wpływu przeprowadzonej dekompresji 

na stan jego zdrowia. 

 

5. Zabezpieczenie badań 

W zależności od sytuacji, oceny na bieżąco obserwowanych i rejestrowanych parametrów nurkowania, 

samopoczucia nurków itp., w dowolnym momencie można przerwać badania. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje kierownik nurkowania po konsultacji z lekarzem zabezpieczającym. 

Na polecenie ekipa obsługowa może zastosować inne, bezpieczne tabele dekompresyjne lub lecznicze, 

stosowane w Marynarce Wojennej. 

Kompleks nurkowy wyposażony jest również w sprzęt medyczny, umożliwiający przeprowadzenie 

reanimacji oraz wykrycie innych przyczyn chorób nurkowych. Wszystkie powyższe możliwości zapewniają 

rozwiązanie sytuacji problemowej bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, czy zagrożenia życia nurka. 

Odpowiednie zabezpieczenie jest wymagane także podczas nurkowań prowadzonych na okrętach i w 

Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP 

 

PROJEKT PROWADZONY JEST OD 01.SIEPRNIA 2013 R. DO CHWILI OBECNEJ NIE WYSTĄPIŁY 

SZKODY ANI ZDARZENIA MOGĄCE POWODOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZAJĄCEGO. 

AKTUALNA POLISA EKSPIRUJE 31.05.2019 R. 

 

 

II. ZAKRES OCHRONY  

 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej (w tym zbiegu roszczeń) wraz z 

konsekwentnymi stratami finansowymi Ubezpieczonego, jego obecnych i byłych pracowników oraz 

pełnomocników i innych, a także inne osoby za których działalnie lub zaniechanie odpowiedzialny jest 

Ubezpieczony, w związku z realizacją projektu opisanego w punkcie I.  INFORMACJE OGÓLNE oraz 

posiadaniem lub użytkowaniem mienia własnego oraz obcego. 

 

Ochrona obejmuje całość ryzyk jakie mogą wystąpić w związku z projektem, a tym samym zapisy  

wyłączające lub ograniczające przedmiot lub zakres ochrony (np. prace pod wodą, nurkowanie, 

przeprowadzanie eksperymentów, itp.) nie mają zastosowania.  

Ochroną objęta jest odpowiedzialność wszystkich osób biorących udział w projekcie niezależnie od podstawy 

zatrudnienia/ zaangażowania do projektu.  

 

Zakres ochrony obejmuje ponadto: 

1.1. OC pracodawcy (obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne) 

1.2. OC za podwykonawców, bez prawa regresu i bez konieczności sporządzania listy 

1.3. OC wzajemne (także w relacji podwykonawca – Ubezpieczający i odwrotnie, bez konieczności 

sporządzania listy) 

1.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa; 

1.5. Odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu pracy lub usługi w użytkowanie 

odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania; 
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1.6. OC za produkt rozumiany jako wynik prowadzonych prac objętych projektem; 

1.7. OC za mienie powierzone (w tym sprzęt elektroniczny) i za mienie, z którego Ubezpieczający korzysta na 

podstawie umowy cywilnoprawnej; nie mają zastosowania wyłączenia ochrony w związku z działaniem 

lub uczestnictwem/współuczestnictwem pracowników lub osób, którymi się posługuje Ubezpieczający. 

 

3. Suma gwarancyjna:  

3 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; 

 

4. Franszyza redukcyjna  

10% odszkodowania, nie mniej niż 5.000 zł 

 
5. Zapisy Ogólnych Warunki Ubezpieczenia: 

1. Stanowiące, iż w przypadku samodzielnego uznania i / lub zaspokojenia roszczenia poszkodowanego 

przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel będzie zwolniony z obowiązku świadczenia,  

2. Zwalniające Ubezpieczyciela z odpowiedzialności lub uzależniające udzielanie ochrony ubezpieczeniowej 

od realizacji zaleceń Ubezpieczyciela dotyczących okoliczności szczególnie niebezpiecznych, 

3. Przewidujące, że Ubezpieczający jest zobowiązany podawać znane sobie okoliczności lub zmianę tychże 

okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia,  

4. Wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów (np. 

p.poż, bhp, branżowe), 

5. Wyłączające ochronę podczas lub w związku z przeprowadzaniem prac badawczych i/lub eksperymentów 

w tym nurkowych 

 

nie mają zastosowania. 

 

 

II. Punktowane klauzule fakultatywne – brak akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty, ma 

jednakże wpływ na jej ocenę 

 
2.1. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

 

2.2. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  

 

 

Zadanie nr 6 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i aerocasco dronów Akademii 

Marynarki Wojennej 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
  

1. Masa startowa dronów (razem z wyposażeniem) oraz wartość z wyposażeniem (w PLN)  

 

DJI Phantom II 1 000 g 4 310 

DJI Mavic Pro 734 g 7 234 

DJI MATRICE 100 3 400 g 19 612 

DJI MATRICE 600 PRO 10 000 g 73 509 

DJI Mavic 2 Enterprise DUAL Flir  11 000 
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2. Zakres użytkowania – komercyjny 

3. Loty będą odbywać się w dzień, zasadniczo w zasięgu wzroku, ale także poza zasięgiem wzroku 

4. Operatorzy mają świadectwo kwalifikacji (nr świadectw zostaną podane na żądanie Wykonawcy, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) 

 

 

II. UBEZPIECZENIA 
 

Pakiet nr 1 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   
 

1. Suma gwarancyjna  

 3 000 SDR na drona  

 

2. Zakres ubezpieczenia  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze  do 

niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków  i wymagań dotyczących używania tych 

statków 

 

 

Pakiet nr 2 - ubezpieczenie aerocasco 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia  

Przedmiotem ubezpieczenia są drony opisanie w punkcie I. INFORMACJE OGÓLNE wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem.  

 

2. Zakres ubezpieczenia  

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody całkowite lub częściowe w ubezpieczonym dronie powstałe podczas 

lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania, postoju lub naprawy.  

Ubezpieczeniem są objęte także szkody powstałe w ubezpieczonym dronie wskutek akcji ratowniczej 

prowadzonej w związku z wypadkami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 

 

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje: 

 

a) kradzież z włamaniem 

b) rabunek  

c) szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem drona z pojazdu. 

d) szkody powstałe podczas transportu  

e) uderzenia w przeszkodę m.in. drzewa lub linie energetyczne, także podczas startu i lądowania. 

f) szkody w wyposażenie dodatkowym, także gdy ulegnie zniszczeniu m.in. poprzez urwanie się i upadek w 

trakcie startu, lotu oraz lądowania. 

g) loty poza zasięgiem wzroku (tzw. loty BVLOS), o ile konieczność ich przeprowadzenia jest związane z 

prowadzeniem szkolenia lub realizacją zlecenia lub umowy.  

 

 

3. Ustalenie rozmiaru szkody i wypłata odszkodowania 

3.1. Rozmiar szkody ustala się według wartości z dnia ustalenia odszkodowania, przyjmując za podstawę:  

3.1.1. W razie utraty statku bez możliwości jego odzyskania oraz w razie zakwalifikowania statku do kasacji 

w związku z powstałą szkodą – wartość zadeklarowaną do ubezpieczenia  

3.1.2. W pozostałych przypadkach – wartość kosztów naprawy, transportu, demontażu i montażu, zgodnie 

z poniesionymi kosztami usunięcia szkody. 

 

3.2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się poniesione przez Ubezpieczającego 

i udokumentowane koszty: 

3.2.1. wynikające z zastosowania wszelkich dostępnych środków mających na celu zmniejszenie szkody lub 

niedopuszczenie do jej zwiększenia, jeżeli środki te były właściwe, chociażby się okazały bezskuteczne,  

3.2.2. transportu drona z miejsca wypadku do miejsca naprawy,  

3.2.3. usunięcia pozostałości drona z miejsca wypadku. 

Jeżeli suma ubezpieczenia nie będzie wystarczająca do pokrycia koszów, będą one wypłacone ponad sumę 

ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 
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4. Franszyza redukcyjna  

10% odszkodowania 

 

5. Szkodowość 

1 szkoda – wypłacone odszkodowanie w wysokości 9.675 PLN  

 

6. Punktowane klauzule fakultatywne do aerocasco – brak akceptacji nie powoduje odrzucenia oferty, 

ma jednakże wpływ na jej ocenę. 

 
6.1. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

 

6.2. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  

 

 

 

Zadanie nr 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i aerocasco dronów – szkoła latania. 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
  

1. Liczba dronów   - 3 szt. 

2. Masa startowa dronów (razem z wyposażeniem) oraz wartość z wyposażeniem (w PLN):  

 

DJI Phantom  4 – 3 sztuki 

masa startowa z wyposażeniem 1368 g 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Kamera – 1 szt. 

Bateria 5870 mAh – 1 szt. 

Pilot sterowania – 1 szt. 

Śmigła – 4 szt. 

Ładowarka sieciowa – 1 szt. 

Wartość za sztukę:  

5 333 PLN 

 

 

 

 

Wartość dronów łącznie 15 999 PLN 

 

3. Zakres użytkowania – komercyjny 

4. Loty będą odbywać się w dzień, w zasięgu wzroku VLOS oraz poza zasięgiem wzroku BVLOS 

5. Operatorzy mają świadectwo kwalifikacji (nr świadectw zostaną podane na żądanie Wykonawcy, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą). 

6. Dronów – pod nadzorem instruktorów - używają także kursanci, którzy nie posiadają kwalifikacji. 

 

 

II. UBEZPIECZENIA 
 

Pakiet nr 1 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   
 

1. Suma gwarancyjna  

 3 000 SDR na drona  

 

2. Zakres ubezpieczenia  
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze  do 

niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków  i wymagań dotyczących używania tych 

statków. 

 

Pakiet nr 2 - ubezpieczenie aerocasco 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia  

Przedmiotem ubezpieczenia są drony opisanie w punkcie I. INFORMACJE OGÓLNE wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem.  

 

2. Zakres ubezpieczenia  

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody całkowite lub częściowe w ubezpieczonym dronie powstałe podczas 

lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania, postoju lub naprawy.  

Ubezpieczeniem są objęte także szkody powstałe w ubezpieczonym dronie wskutek akcji ratowniczej 

prowadzonej w związku z wypadkami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 

 

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje: 

 

a) kradzież z włamaniem 

b) rabunek  

c) szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem drona z pojazdu. 

d) szkody powstałe podczas transportu  

e) uderzenia w przeszkodę m.in. drzewa lub linie energetyczne, także podczas startu i lądowania. 

f) szkody w wyposażenie dodatkowym, także gdy ulegnie zniszczeniu m.in. poprzez urwanie się i upadek w 

trakcie startu, lotu oraz lądowania. 

g) loty poza zasięgiem wzroku (tzw. loty BVLOS), o ile konieczność ich przeprowadzenia jest związane z 

prowadzeniem szkolenia lub realizacją zlecenia lub umowy.  

h) szkody powstałe podczas pilotowania przez kursantów. 

 

3. Ustalenie rozmiaru szkody i wypłata odszkodowania 

3.1. Rozmiar szkody ustala się według wartości z dnia ustalenia odszkodowania, przyjmując za podstawę:  

3.1.1. W razie utraty statku bez możliwości jego odzyskania oraz w razie zakwalifikowania statku do kasacji 

w związku z powstałą szkodą – wartość zadeklarowaną do ubezpieczenia  

3.1.2. W pozostałych przypadkach – wartość kosztów naprawy, transportu, demontażu i montażu, zgodnie 

z poniesionymi kosztami usunięcia szkody. 

3.2. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się poniesione przez Ubezpieczającego 

i udokumentowane koszty: 

3.2.1. wynikające z zastosowania wszelkich dostępnych środków mających na celu zmniejszenie szkody lub 

niedopuszczenie do jej zwiększenia, jeżeli środki te były właściwe, chociażby się okazały bezskuteczne,  

3.2.2. transportu drona z miejsca wypadku do miejsca naprawy,  

3.2.3. usunięcia pozostałości drona z miejsca wypadku. 

Jeżeli suma ubezpieczenia nie będzie wystarczająca do pokrycia koszów, będą one wypłacone ponad sumę 

ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 

 

4. Franszyza redukcyjna  

10% odszkodowania 

 

5. Szkodowość 

Szkody nie wystąpiły 

 

6. Punktowane klauzule fakultatywne do aerocasco – brak akceptacji nie powoduje odrzucenia oferty, 

ma jednakże wpływ na jej ocenę. 

 
6.1. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  
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6.2. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  

 

 

Zadanie nr 8 – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność lotniczą (OC przedsiębiorcy 

lotniczego).  
 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Akademii Marynarki Wojennej w związku z 

prowadzeniem szkoły pilotażu dronów. Ochrona obejmuje ubezpieczenie OC użytkownika (operatora) statku 

powietrznego wobec osób trzecich oraz dla kursantów za szkody wobec osób trzecich jak i wzajemną wobec 

mienia Uczelni. 

 

2. Rodzaj lotów - loty treningowe, szkoleniowe 

 

3. Rodzaj prowadzonej działalności i suma gwarancyjna: 

Rodzaj prowadzonej działalności: 

 

Suma gwarancyjna 

x szkolenia lotnicze 

liczba ośrodków szkoleniowych  1 

rodzaj i liczba statków powietrznych  3 

 

200 000 

x szkolenia personelu lotniczego 

liczba ośrodków szkoleniowych 1 

rodzaj i liczba statków powietrznych 3 

 

200 000 

 
4. Posiadane koncesje, zezwolenia, świadectwa oraz ich okres ważności: 

VLOS BVLOS A do 25kg 
VLOS BVLOS MR do 25 kg 
INS. 

 
5. Liczba osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego oraz liczba kursantów:  

1 instruktorów  

5-10 kursantów na kursie 

 

 

6. Szkodowość 

Nie wystąpiła 

 
7. Punktowane klauzule fakultatywne do OC przedsiębiorcy lotniczego – brak akceptacji nie powoduje 

odrzucenia oferty, ma jednakże wpływ na jej ocenę. 

 
1.8. Klauzula opóźnienia w zapłacie składki – 50 pkt 

Nieopłacenie pierwszej raty składki upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po 

uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu, od daty doręczenia. 

Nieopłacenie pierwszej raty w żadnym razie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

 

1.9. Klauzula wymagalności składki – 50 pkt 

W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – 

Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, 

niż wynikających z zawartych umów. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego 

odszkodowania.  

 


