
Załącznik NR 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.
Przedmiotem zamówienia jest:

1. „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Pływalni „Błękitna” Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w okresie 01.03.2021 – 28.02.2022 w szacunkowych ilościach 5450 godzin pracy Pływalni
(tj. 10 900 roboczo godzin pracy Ratowników).

2. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy
do  kalkulacji  ceny  ofertowej  mogą  ulec  zmianie  tj.  zarówno  zwiększeniu,  jak  i  zmniejszeniu
w zależności  od  potrzeb  Zamawiającego.  Oznacza  to,  że  nie  stanowią  ostatecznego  wymiaru
zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych
usług.

3. Zabezpieczenie ratownicze i szkoleniowe.
a)  w  terminie  od  01.03.2021  roku  do  28.02.2022  roku  lub  innym  uzgodnionym  przez
Zamawiającego z Wykonawcą,
b) od poniedziałku do niedzieli,
c) w godzinach funkcjonowania Pływalni,
d) wymiar czasu pracy Pływalni:  poniedziałek-sobota: 16 godzin; niedziela i  wybrane święta:  15
godzin,
e) w dwuosobowym składzie ratowniczym,
f) szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik 9 do SIWZ
g) regulamin Pływalni „Błękitna” stanowi załącznik 8 do SIWZ

II.
Charakterystyka obiektu kąpieliska WOSiR:

W skład Pływalni „Błękitna” wchodzą:
1)  Sześciotorowy  basen  sportowy  o  wymiarach  25m  x  12,5m  i  głębokości  1,85m  x  1,35m,
6 słupków startowych.
2) Basen rekreacyjny o wymiarach 21m x 8m i głębokości 0,9m x 0,6m, kurtyna wodna, zjeżdżalnia
o długości 40m, mostek biegnący nad częścią basenu rekreacyjnego.
3) Wanna z hydromasażem.
4) Dwie sauny suche.
5) Podnośnik basenowy do transferu osób niepełnosprawnych.
6) Wyposażenie ratunkowe.

III.
Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności:

1) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730, 2020.).



2)  rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  23  stycznia  2012  r.  w  sprawie
minimalnych  wymagań  dotyczących  liczby  ratowników  wodnych  zapewniających  stałą  kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn. zm.),
3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań
dotyczących  wyposażenia  wyznaczonych  obszarów wodnych  w sprzęt  ratunkowy i  pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z
2012 r., poz. 261 z późn. zm.),
4)  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z  dnia 6 marca 2012 r.  w sprawie  sposobu
oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r. poz. 286 z późn. zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452.),

IV.
Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

1)  zapewnienie  stałej  kontroli  wyznaczonego  obszaru  wodnego  przez  ratowników  wodnych
w godzinach otwarcia Pływalni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23
stycznia  2012  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  liczby  ratowników  wodnych
zapewniających  stałą  kontrolę  wyznaczonego  obszaru  wodnego  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  108
z późn.zm.);  przez  ratownika  wodnego  rozumie  się  osobę  posiadającą  wiedzę  i  umiejętności
z zakresu  ratownictwa  wodnego  i  technik  pływackich  oraz  inne  kwalifikacje  przydatne
w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993, 1590.) dla lekarza systemu,
pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika,
zatrudnioną  lub  pełniącą  służbę  w  podmiocie  uprawnionym  do  wykonywania  ratownictwa
wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;
2) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru;
3)  oczyszczanie  powierzchni  dna  kąpieliska  z  wszelkich  przedmiotów  mogących  spowodować
skaleczenie lub inny wypadek;
5) umieszczanie w zależności od potrzeb, w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących:
- zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
- ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego;
- sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi.

V.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia.

1)  wykonawca,  przed  rozpoczęciem  świadczenia  usługi  ratownictwa  wodnego  oraz  na  każde
wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu wykazu osób wchodzących
w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach,
2)  Wykonawca  wykonywał  będzie  zadanie  w  szczególności  z  użyciem  powierzonego  przez
Zamawiającego sprzętu,
3)  Zamawiający  udostępni  pomieszczenie  z  przeznaczeniem  do  przechowywania  sprzętu
używanego do realizacji zamówienia. 


