
POSiR Oddział Malta

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie ratownicze i obsługa kąpieliska Malta w sezonie letnim 2022 

według następujących założeń organizacyjnych:

Termin działania kąpieliska:  4 czerwca – 4 września 2022 r.

Godziny otwarcia kąpieliska:  10.00 – 18.00

Godziny pracy ratowników: 9.30 – 18.30 (9h)

Ilość personelu oraz wymagany sprzęt:  

a) od poniedziałku do piątku 2 ratowników wodnych oraz łódź motorowa przez cały czas trwania dyżuru (w tym

przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami do obsługi łodzi motorowej) – 1134 h

b) w weekendy i święta 3 ratowników wodnych oraz łódź motorowa przez cały czas trwania dyżuru  (w tym 

przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami do obsługi łodzi motorowej) – 810 h

Łączny czas pracy ratowników : 1944 h

Zakres pracy:

- dozorowanie wyznaczonego akwenu kąpieliska - zapewnienie bezpieczeństwa kapiącym

- utrzymanie w czystości całego terenu kąpieliska tj. akwenu – tafli wody, pomostów, nabrzeża oraz plaży

- ratowania życia i zdrowia kapiących w przypadku zagrożenia, obserwowanie kąpieliska, niezwłoczne 

reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom

zagrożeń,

- udzielanie pomocy przed medycznej

- współpraca z pogotowiem ratunkowym

- czuwanie nad bezpieczeństwem przebywających osób na kąpielisku

- reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z kąpieliska,

- przegląd stanu urządzeń oraz sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego,

- kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i 

uprawiających sport i rekreację,

- wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych,

- sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z kąpieliska w szczególności 

granicy strefy dla umiejących pływać, a także nadchodzącej burzy,

- codzienne dokonywanie wpisów na tablicy informacyjnej danych, tj. daty, temperatury wody i powietrza 

oraz innych aktualnych danych w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych,

- przebywanie obowiązkowo na swoim stanowisku w regulaminowym stroju, tj. czapeczka, koszulka, 

spodenki oraz gwizdek,

- wizualna ocena wody w kąpielisku pod kątem zakwitu sinic i występujących zanieczyszczeń, w przypadku 

stwierdzenia ich obecności powiadomienie Zamawiającego,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz bezpośredniego przełożonego o zagrożeniu 

bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku,

- bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych,

- codzienne lokowanie sprzętu ratowniczego i pomocniczego we wskazane przez Zamawiającego miejsce,

Uwagi:

- wyposażenie kąpieliska zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzeń zapewnia Zamawiający.

- paliwo do łodzi motorowej zapewni Wykonawca

- zamawiający przygotuje teren kąpieliska w tym oczyści dno.

- wywóz śmieci z terenu kąpieliska po stronie Zamawiającego.



2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

 4 czerwca – 4 września 2022 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli

dotyczy):

- zarejestrowana działalność z zakresu Ratownictwa Wodnego potwierdzona decyzją Ministra Spraw 

Wewnętrznych 

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej minimum 100.000 tys. od jednego zdarzenia losowego

- wykwalifikowana kadra ratowników wodnych, posiadająca wymagania określone przepisami Ustawy i 

rozporządzeń

          


