OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej na terenach udostępnionych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu
zwanych potocznie „kąpieliskiem Malina” oraz „kąpieliskiem Silesia” (skany obszaru w załączeniu)
2. Realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie osobom posiadającym ukończony
kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wraz z dokumentem recertyfikacji uprawnień, jeśli
jest wymagany.
3. Usługa, o której mowa w ust. 2, będzie świadczona zgodnie z poniższym harmonogramem:
Silesia przy ul. Kępskiej w dniach od 26 czerwca 2018 r do 02 września 2018 r. w godzinach 10:0019:00, ilość osób: 2, Malina przy ul. Podlesie w dniach od 26 czerwca 2018 r do 02 września 2018
r. w godzinach 10:00-19:00, ilość osób: 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. harmonogramu.
5. Przewidywana łączna ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie
2484 (69 dni x 9 godzin x 4 os.)
6. Przez jedną godzinę wykonywania usługi Zamawiający rozumie świadczenie usługi dozoru oraz
pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny (60 minut). Wykonawca
przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w ust. 5 ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może
ulec zmianie.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie dozoru przez cały okres trwania umowy wyżej wskazanych terenów,
b) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji przedmiotu
zamówienia. Koordynator będzie zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu (np.
telefonicznego) z przedstawicielami Zamawiającego,
c) wyposażenie osób świadczących usługę w jednolity strój odpowiednio oznakowany (DOZÓR,
NAZWA LUB LOGO FIRMY), wraz z odpowiednim obuwiem zgodnym z wymogami BHP,
d) prowadzenie podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym dziennika pracy osób
pełniących funkcję dozoru,
e) przekazanie imiennego harmonogramu pracy na wszystkie dni następnego miesiąca, najpóźniej
na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca,
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo
w przypadku zatrudniania nowych osób do realizacji umowy w czasie jej trwania, przedstawienia
oryginałów oraz złożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem niżej wymienionych
dokumentów:
szej
pomocy wraz z dokumentem recertyfikacji uprawnień, jeśli jest wymagany.
g) podejmowania samodzielnych decyzji w czasie prowadzenia akcji ratunkowej, m.in. sposobu i
zakresu udzielania pierwszej pomocy, wezwania pogotowia, wydawania poleceń osobom
przebywającym w pobliżu. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dla osób
korzystających z ww. obszarów informowania właściwych służb,
h) Codziennego rozkładania do godz. 10:30 i składania po 18:30 słupków i siatek na boiskach do
gry w siatkówkę plażową na przy ul Kępskiej.

