Załącznik Nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia do przetargu na Świadczenie usługi ratowniczej
na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie” zlokalizowanym w Skierniewicach
podczas sezonu letniego tj. od 22.06.2019 r. do 01.09.2019r.

I. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
• Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1482 tekst jednolity, z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 8 września 2006r. i Państwowym Ratownictwie Medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2195
tekst jednolity z późn. zm..)
• aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru
wodnego (Dz.U.2012.108)
• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. 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)
• rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia
obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U.
z 2012 r., poz. 286)
II. Wszyscy ratownicy powinni posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia (przez pojęcie ratownik
wodny - rozumie się, zgodnie Art. 2 ust. 5 Ustawy O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych [Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 tekst jednolity, z późn.zm.], 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. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.], zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu),
III. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:.
- Zapewnić stałą kontrolę przez ratowników lustra wody na wyznaczonym kąpielisku w liczbie ratowników dla
kąpielisk śródlądowych, określonych odrębnymi przepisami,
- Zapewnić wodne patrole służb ratowniczych na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie” - Oznaczyć wyraźnie
granice kąpielisk, w tym strefy dla umiejących i nie umiejących pływać,
- Zapewnić stałą kontrolę przez ratownika wodnego niecek hamowni zjeżdżalni
- Wyposażyć służby ratownicze w sprzęt ratunkowy i pomocniczy zgodny z SIWZ,
- Udostępniać przekazywaną przez Zamawiającego informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli,
- Zapewnić prawidłowe oznakowanie obszaru wodnego kąpieliska, poprzez wskazanie miejsca rozmieszczenia
oznakowania na pozostałym obszarze wodnym,
- Utrzymywać w należytym stanie technicznym i dozorować przekazany protokołem sprzęt ratowniczy
wykorzystywany na kąpielisku strzeżonym,
- Realizacji dodatkowych patroli w związku z organizacją przez Zamawiającego imprez plenerowych ( 24
czerwca – „Zalewaya”, 22 lipca „Biesiada Skierniewicka” ) w postaci dyżuru ratowników mających do swej
dyspozycji łódź motorową z oświetleniem i kamerą termowizyjną umożliwiającym prowadzenie akcji
ratowniczej po zapadnięciu zmroku, dodatkowe dyżury będą realizowane od godziny 18.00 do 24.00 w dni

organizacji powyższych imprez nawet w przypadku zmiany ich terminu przez Zamawiającego .

IV. Organizacja kąpieliska, wyposażenie w wymagany sprzęt ratunkowy oraz inne urządzenia i prace wymagane
przepisami prawa zapewnia Wykonawca poza:
- Wskazaniem miejsca do wyznaczenia granic kąpieliska zgodnie z Uchwałą Rady Miasta,
- Przekazaniem obowiązujących regulamin obiektu (Zalewu Zadębie), zjeżdżalni, wypożyczalni sprzętu
pływającego, kąpieliska, tablice do zamieszczenia informacji o temperaturze wody, powietrza, szybkości wiatru,
wysokości fali, oraz znaki do prawidłowego oznaczenia obszaru wodnego kąpieliska,
- Utrzymaniem w należytym stanie technicznym istniejące pomosty, zjeżdżalnie i urządzenia sanitarne przy
kąpielisku, oraz sprzęt rekreacyjny pływający,
- Ustawieniem na wyznaczonym kąpielisku maszt wyposażone w komplet flag informacyjnych
- Zapewnieniem miejsce do składowania sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego (1 miejsce), oraz
pomieszczenia socjalnego dla ratowników (1 miejsce)
- Zapewnieniem ochrony w czasie, gdy kąpielisko, zjeżdżalnie i wypożyczalnia sprzętu jest nieczynna między
godziną 19.00 a 9.00,
- Przekazaniem sprzętu - boje (pławy) w kolorze czerwonym i żółtym, łańcuchów, obciążeń w ilości niezbędnej
do wyznaczenia kąpieliska,
- Zapewnieniem obsługi technicznej (osoba kierująca ruchem) zjeżdżalni zgodnie w warunkami ich eksploatacji.

V. Zamawiający zastrzega, że poszczególne zadania muszą być realizowane przez jednego wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadań przez różne podmioty.

