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Dredging works – analysis of the possibilities of using insurance as a tool
1. Zapotrzebowanie na prace pogłębiarskie w Polsce
to secure the interests of contracting parties
Podstawowymi
punktami umożliwiającymi korzystanie z dostępu do morza są porty.
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material to the disposal site. These activities are carried out using a specialized floating fleet. From
the point of view of insurance issues, this is a very
interesting problem, combining maritime risks and
– 77 –
the risks associated with carrying out a construction investment. The subject of discussion in this article
is to determine the real range of insurance coverage, which may a contractor have, and an indication
of the remaining gaps. The evaluation of the adequacy of available protection can be a prelude to work
on creating the optimum insurance offer for these investments and can provide the knowledge base
for the formulation of insurance requirements in the tender documentation.
Key words: dredging works, insurance, maritime insurance, builder’s risk, public tender, waterways
modernization, Polish ports.
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