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Załącznik numer 1a do SIWZ 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego 

w obiekcie Parku Wodnego znajdującego się w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1, 

obejmujących obsługę ratowniczą pływalni krytej, w skład której wchodzą: 

1) basen sportowy o wymiarach 12,49 m x 24,98 m, o całkowitej powierzchni 

lustra wody 312,00 m2, o głębokości 1,20 m – 2,00 m, posiadający 5 torów 

pływackich, 

2) basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi o głębokości 1,20 m i powierzchni 

lustra wody 208,00 m2, 

3) brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 16 m2 i głębokości 0,25 m, 

4) wanna o powierzchni lustra wody 3,90 m2 i głębokości 1,00 m zlokalizowana na 

terenie hali basenowej, 

5) wanna o powierzchni lustra wody 2,30 m2 i głębokości 1,00 m zlokalizowana na 

terenie hali basenowej, 

6) zjeżdżalnia – rura o długości 75,6 m, 

7) zjeżdżalnia – rura o długości 42,00 m. 

 

Aktualnie obowiązujące godziny otwarcia Parku Wodnego: od godz. 7.00 – do godz. 22.00 

poniedziałek-niedziela, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania 

zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Parku Wodnego. 

 

Zamawiający wymaga, aby liczba ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych strefach 

Parku Wodnego wynosiła 3 (słownie: trzech) ratowników od poniedziałku do niedzieli od 

godziny 7:00 do 22:00. 

 

Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do: 

1) kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie obiektu Parku Wodnego, 

2) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Parku Wodnego 

w godzinach jego otwarcia, obejmującego podstawowe opatrzenie ran i urazów, 
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a w poważniejszych przypadkach poinformowanie pracownika Recepcji 

o konieczności wezwania Pogotowia Ratunkowego, 

3) zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni stosownie do 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych wraz z aktami wykonawczymi 

wydanymi do tej ustawy, 

4) wykonywania wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków 

ratownika, stanowiącym załącznik 1b do SIWZ, 

5) prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające 

z pływalni obowiązującego Regulaminu Parku Wodnego, przepisów BHP i ppoż., 

w tym pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających 

z pływalni, o obowiązujących na terenie Parku Wodnego przepisach, 

6) zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni w godzinach 

pracy pływalni z wyłączeniem wybranych świąt, przerwy technologicznej oraz dni 

wyznaczonych przez kierownika Parku Wodnego, 

7) zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór 

prawidłowości realizacji powierzonego zadania, 

8) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP 

oraz gwizdki, 

9) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu, 

prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych w myśl ustawy o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych wraz z wszystkimi aktami 

wykonawczymi do tej ustawy, 

10) przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych 

stanowiskach, określonych w istotnych postanowieniach umowy,  

11) określenie stref dozoru przypadających na jednego ratownika, 

12) przestrzegania procedur obowiązujących w Parku Wodnym stanowiących 

odpowiednio Załączniki 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ 

13) zapewnienia, aby każdy ratownik realizujący przedmiot niniejszego zamówienia, 

posiadał: uprawnienia zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej 
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Pierwszej Pomocy. 

Świadczenie usług ratownictwa wodnego będzie się odbywać w okresie od 1 czerwca 

2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

Usługi będące przedmiotem zamówienia, winny być wykonywane w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych wraz z aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi. 

 

Szacunkowa ilość godzin ratowniczych w całym okresie realizacji zamówienia wyniesie nie 

więcej niż: 26.000 godzin. [wartość szacowana powiększona o 10% - do weryfikacji] 

 

Do wyliczenia szacunkowej wartości godzin Zamawiający przyjął następujące założenia: 

− dni świąteczne, w których pływalnia będzie nieczynna: 1.11.2018, 

24,25,26.12.2018, 21.04.2019, 1.11.2019, 24,25,26.12.2019 

− dni, w których pływalnia będzie czynna w zmniejszonej ilości godzin: 31.12.2018, 

31.12.2019 

− Dwutygodniowa przerwa technologiczna. O terminie Zamawiający powiadomi 

minimum miesiąc przed jej planowanym rozpoczęciem.  

 

Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratowniczej 

przez jedną osobę w ciągu jednej godziny. W oparciu o szacunkową ilość godzin 

ratowniczych powinna zostać obliczona cena ofertowa. Cena ofertowa służy tylko 

i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, natomiast 

rozliczenia następować będą według faktycznej ilości godzin ratowniczych na podstawie 

cen jednostkowych przedstawionych w formularzu cenowym. 

 

Szacunkowa ilość godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich 

wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą żadnych roszczeń ze 

strony Wykonawcy. 

 

Szczegółowy zakres obowiązków ratowników Parku Wodnego w Świeciu określa 
Załącznik nr 1b do SIWZ. 
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Szczegółowy zakres obowiązków kierownika zmiany ratowniczej Parku Wodnego 

w Świeciu określa Załącznik nr 1c do SIWZ. 

 

Szczegółowa procedura określająca granice dozoru ratowniczego stanowi Załącznik nr 

1d do SIWZ. 

 


