
Załącznik nr 1                            Opis przedmiotu zamówienia                       

Usługi zabezpieczenia medycznego imprezy pod nazwą „8 Poznań Półmaraton” 

1. Termin :  12 kwietnia 2015 roku
                godz. 8.00- 14.00 -  6 godzin
Miejsce :
              start –  ul. Baraniaka w Poznaniu                 
              meta -  Meta Toru Regatowego Malta, ul. Wiankowa w Poznaniu

  trasa maratonu – Miasto Poznań
Mapka poglądowa: załącznik nr 1.

Ilość uczestników :   ok. 8.500 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
Ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz.U. 2013.611 j.t. z
późniejszymi zmianami);
Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013.757 j.t); 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.,  w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz.
181)
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Plan zabezpieczenia:
- Punkt pierwszej pomocy na mecie – wyposażony w 4 kozetki, tlen, defibrylator, środki medyczne,
płyny, leki.
Skład osobowy – 1 lekarz, 2 ratowników medycznych, 2 masażystów

- Polowy punkt pierwszej pomocy – wyposażony w 12 kozetek, defibrylator, aparat EKG, tlen, 
środki medyczne,  leki, niezbędne meble i sprzęt pomocniczy.                                                        
 Skład osobowy – 1 lekarz, 2 ratowników - pielęgniarki, 2 masażystów

- Minimum 2 patrole medyczne w strefie mety wyposażone w sprzęt ratunkowy zgodny z 
przepisami – skład osobowy każdego patrolu: dwóch ratowników medycznych.

-  Minimum  9  karetek  typu  „S”  wyposażonych  w  defibrylator,  saki,  tlen,  nosze,  krzesła
kardiologiczne,   pełen zestaw leków i płynów
Skład osobowy każdej karetki: 1 lekarz, 1 ratownik medyczny, 1 kierowca – ratownik.

- Minimum 2 karetki typu „P” wyposażonych: tlen, nosze, pełen zestaw leków i płynów
Skład osobowy każdej karetki: 2 ratowników medycznych, 1 kierowca – ratownik.
                                  
Lokalizacja karetek
  - start – 2 karetki
  - dystans  2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17.5; 20 km - łącznie 8 dyslokacji
  - meta – 3 karetki

Łącznie minimum 11 pojazdów

Zabezpieczenie osobowe łącznie:  
- minimum 12 lekarzy w tym minimum  2 lekarzy medycyny sportowej, minimum 2 lekarzy 



medycyny ratunkowej, minimum 1 kardiolog,  minimum 2 anestezjologów oraz lekarze interniści,  
lekarze ortopedzi  , lekarze chirurdzy
- 32 ratowników medycznych, 
- 2 koordynatorów medycznych,
osoby te powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. /Dz. U. nr 191 poz. 1410 z późniejszymi 
zmianami/.

3. Wykonawca zapewni:
- niezbędne wyposażenie i sprzęt zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym: kozetki, parawany, 
sprzęt medyczny EKG, tlen
- niezbędną ilość leków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
- niezbędną ilość płynów
- łączność radiową ze wszystkimi punktami – między karetkami, patrolami a koordynatorem
- namiot przy mecie  półmaratonu o wymiarach 3m x12m
- namiot na szpital polowy z podłogą o pow. min. 120 m2

- widoczne oznakowanie wszystkich punktów medycznych
- jednolity zgodny z przepisami ubiór służb medycznych
- poinformuje szpitale o imprezie
- system monitorowania karetek pozwalający określić ich położenie w czasie zawodów

Wykonawca   musi  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  do  świadczenia  usług  ratownictwa
medycznego tj.:
-  wpis  do  rejestru  wojewody z  zakresu  ratownictwa  medycznego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  8
września  2006  r.  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym  (Dz.  U.  2013.757  j.t);  
-  zgodę  na  używanie  sygnałów  dźwiękowych  przez  pojazdy  uprzywilejowane,  wydaną  przez
właściwego ministra,
- sprzęt i personel odpowiadający  wymogom stawianym w ustawie  z dnia 8 września 2006 r.  o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013.757 j.t);   oraz w rozporządzeniach Ministra
Zdrowia.
Wykonawca  zobowiązuje  się,  do  zapewnienia  osobom przy  pomocy których  realizował  będzie
przedmiot  niniejszego zamówienia,  jednolitego stroju z  odpowiednimi oznaczeniami  pełnionych
przez  nich  funkcji,  oraz  oznaczenie  punktów  pomocy  medycznej,   zgodnie  z  przepisami
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  lutego  2012  r.,  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz.
181)
Na czas  realizacji  zamówienia  wykonawca  musi  posiadać   ubezpieczenie  od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
Przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  będzie  żądał  polisy,  bądź  innego  dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie.
Wykonawca  odpowiada  za  utylizację  odpadów  medycznych.  Koszty  utylizacji  odpadów
medycznych pokrywa Wykonawca.

4. Doświadczenie
Wykonawca  musi  przedstawić  swoje  doświadczenie  w  usługach  medycznych  podczas  imprez
masowych sportowych w tym doświadczenie:
- w minimum 1 imprezie biegowej o trasie powyżej 20 km, w których uczestniczyło minimum 5000
zawodników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
- w minimum 2 imprezach biegowych, w których uczestniczyło minimum 1500 zawodników w
ciągu ostatnich 12 miesięcy.
- minimum 2 imprezach masowych, w ciągu ostatnich 24 miesięcy.




