
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wyjaśnienie pojęć:  

1. Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o: 
a) ratownictwie wodnym — rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, polegających 

w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są 

narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym, 
b) ratowniku wodnym (zwanym dalej ratownikiem) — rozumie się przez to osobę posiadającą 

wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje 
przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, 
z późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu, 

c) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywający 
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. nr 208 poz. 1240) wraz z obowiązującymi aktami 

wykonawczymi. 
Przedmiot zamówienia: 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy 

przedlekarskiej na terenie Kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy administrowanego przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR). Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie zgodnie z 

ustawą bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska określonego w ust. 4.  
3. Realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie ratownikom posiadającym: 

a) wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia ratownika wodnego nadane przez 
uprawniony podmiot zgodnie z ustawą, 

b) aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku 

ratownika wodnego, 
c) aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, 

d) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż, 
4. Usługa, o której mowa w ust. 2, będzie świadczona zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Bolko w dniach od  26 czerwca 2018 r do 02 września 2018 r. w godzinach 10:00-19:00, ilość 
ratowników: 5. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. harmonogramu. 

6. Przewidywana łączna ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie  

3105 (69 dni x 9 godzin x 5 os.) 
7. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz 

pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny (60 minut). Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w ust. 6 ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może 

ulec zmianie.  
8. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa przez cały okres trwania umowy osobom korzystającym z 

Kąpieliska Bolko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
b) zapewnienie ciągłości obsady stanowisk ratowniczych zgodnie z przedstawionym imiennym 

harmonogramem pracy ratowników wodnych Wykonawcy, 
c) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie Kąpieliska tablicy z informacją o nazwie firmy 

Wykonawcy pełniącej służbę ratowniczą na terenie kąpieliska wraz z podaniem nr telefonu do 

osoby nadzorującej prace ratowników wodnych, 
d) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji przedmiotu 

zamówienia, która pełnić będzie rolę stałego koordynatora na kąpielisku, w trakcie świadczenia 
usług objętych przedmiotem umowy. Koordynator będzie zobowiązany do utrzymywania stałego 

kontaktu (np. telefonicznego) z przedstawicielami Zamawiającego. Do zadań koordynatora 
będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie 

ratownikami świadczącymi usługi. 

e) wytyczenie i oznaczenie w sposób czytelny miejsca przeznaczonego do kąpieli, 



f) zabezpieczenie wymaganego wyposażenia oraz kontroli urządzeń i sprzętu niezbędnych do 

zapewnienia bezpieczeństwa osób kapiących się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 
g) bieżące utrzymanie czystości plaż oraz oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego 

do kąpieli ze śmieci oraz z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny 
nieszczęśliwy wypadek, 

h) wyposażenie ratowników w jednolity strój ratowniczy odpowiednio oznakowany(RATOWNIK, 

NAZWA LUB LOGO FIRMY), koszulki w kolorze czerwonym, spodenki sportowe w kolorze 
jednolitym wraz z odpowiednim obuwiem zgodnym z wymogami BHP, 

i) zapewnienie we własnym zakresie gwizdków oraz zestawów ochrony indywidualnej dla 
ratowników, 

j) prowadzenie podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym dziennika pracy 
ratowników, książki punktu pierwszej pomocy oraz książki działań medycznych, 

k) przekazanie imiennego harmonogramu pracy ratowników na wszystkie dni następnego 

miesiąca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca, 
l) 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: 

 
ifikowanej pierwszej 

pomocy wraz z dokumentem recertyfikacji uprawnień, jeśli jest wymagany, 
m) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo 

w przypadku zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji umowy w czasie jej trwania, 
złożenia oświadczenia, że ratownicy posiadają: 

ratownika, 
-epidemiologicznych, 

zepisów BHP i p.poż. 
n) codziennego raportowania o godziny 10:30 na adres mailowy sekrtariat@msir.opole.pl o 

temperaturze wody w kąpielisku, temperaturze powietrza i sile wiatru, 

o) systematycznie wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod 
kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody                           i 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia kapiących się osób, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek zanieczyszczeń natychmiastowe informowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Opolu na adres mailowy sekretariat@mosir.opole.pl oraz na nr tel.  660668438. 

9. Do obowiązków ratowników należy w szczególności przestrzeganie obowiązków określonych w art. 
13 i 16 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, 
10. Ratownicy uprawnieni są do: 

a) udzielania osobom kapiącym się instrukcji i pouczeń dotyczących obowiązujących regulaminów 

i rygorów sanitarnych, 
b) niedopuszczenia do kąpieli osób, których stan higieniczny i zdrowotny wskazuje na możliwość 

zakażenia wody, 
c) wzywania służb interwencyjnych w przypadkach, gdy łamanie regulaminu i zachowanie klienta 

wskazuje na konieczność usunięcia go z kąpieliska, 

d) podejmowania samodzielnych decyzji w czasie prowadzenia akcji ratunkowej, m.in. sposobu i 
zakresu udzielania pierwszej pomocy, wezwania pogotowia, wydawania poleceń osobom 

przebywającym w pobliżu, 
11. Ratownicy odpowiedzialni są za: 

a) bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kąpieliska, 
b) stan urządzeń i sprzętu sportowo - rekreacyjnego dopuszczonego do korzystania przez 

korzystających z kąpieliska, 

c) właściwe użytkowanie sprzętu i wyposażenia sportowo- rekreacyjnego przez osoby 
korzystające, 

d) nadzór nad powierzonym mieniem, materiałami i narzędziami pracy, 
e) używanie sprzętu należącego do MOSiR zgodnie z przeznaczeniem. 

mailto:sekretariat@mosir.opole.pl


12. Ratownikom zabrania się: 

a) opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonych, 

b) wprowadzania na stanowiska ratownicze oraz do pomieszczeń ratowników osób 
nieupoważnionych, 

c) rozmów towarzyskich, 
d) korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas pełnienia dyżuru przez ratowników – z wyjątkiem sytuacji zagrożenia 

zdrowia, życia ludzkiego lub mienia, 
e) czytania książek, gazet itp., 

f) prowadzenia nauki pływania i prowadzenia innych zajęć dydaktycznych w godzinach pełnienia 
służby ratowniczej, 

g) aktywności rekreacyjnej (pływanie, itp.), 
h) podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego wyposażenia 

osobistego, 

i) wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwację 
powierzonego akwenu, 

j) podejmowania działalności gospodarczej w miejscu pracy przez ratowników realizujących 
umowę. 

 


