
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług zapewnienia bezpieczeństwa  

na następujących imprezach biegowych organizowanych lub współorganizowanych przez 

GOS w 2020 roku. 

Zapewnienie bezpieczeństwa na trasie imprez  

1.  6. Gdańsk Maraton 

1. W dniu 16.04.2020 roku: 

a) 3 osoby w godzinach 9:00 – 18:00 Amber Expo 

2. W dniu 17.04.2020 roku: 

a) 3 osoby w godzinach 8:00 – 20:00 Amber Expo  

b) 2 osoby w godzinach 17:00 – 24:00 ul. Pańska  

c) 2 osoby w godzinach 10:00 – 24:00 ul. Żaglowa/ Pokoleń Lechii Gdańsk  

2. W dniu 18.04.2020 roku: 

a) 2 osoby w godzinach 0:00 – 24:00 ul. Pańska 

b) 2 osoby w godzinach 0:00 – 24:00 ul. Żaglowa/Pokoleń Lechii Gdańsk 

c) 3 osoby w godzinach 7:00 – 20:00 Amber Expo 

d) 45 osób w godzinach 09:00 – 12:00 Bieg na 5km 

e) 18 osób w godzinach 09:00 – 18:00 punkty odżywcze na trasie 6. Gdańsk Maratonu 

f) 36 osób w godzinach 18:00 – 24:00 punkty odżywcze na trasie 6. Gdańsk Maratonu 

3. W dniu 19.04.2020 roku: 

a) 2 osoby w godzinach 0:00 – 12:00 ul. Pańska 

b) 2 osoby w godzinach 0:00 – 7:00 ul. Żaglowa/ Pokoleń Lechii Gdańsk 

c) 36 osób w godzinach 0:00 – 9:00 punkty odżywcze na trasie 6. Gdańsk Maratonu 

d) 3 osoby w godzinach 5:00 – 16:00 Amber Expo 

e) 20 osób w godzinach 7:00 – 10:00 ul. Żaglowa/ Pokoleń Lechii Gdańsk 

4.  Trasa 6. Gdańsk Maratonu w dniu 19.04.2020 roku: 

a) I zmiana 175 osób + 4 kierowników odcinka trasy w godzinach 7:00 – 12:00 

b) III zmiana 92 osoby + 2 kierowników odcinka trasy w godzinach 7:00 – 13:00 

c) IV zmiana 58 osób + 2 kierowników odcinka trasy w godzinach 7:00 – 14:00 

d) V zmiana 30 osób + 2 kierowników odcinka trasy w godzinach 7:00 – 15:00 

 

 



2. Triathlon Gdańsk 

1. W dniu 09.07.2020 roku: 2 osoby w godzinach 14:00 – 24:00 

2. W dniu 10.07.2020 roku:  

a) 2 osoby w godzinach 0:00 – 14:00 

b) 12 osób w godzinach 14:00 – 24:00 

3. W dniu 11.07.2020 roku: 

a) 12 osób w godzinach 0:00 – 9:00 

b) 20 osób w godzinach 9:00 – 14:00 

c) 17 osób  w godzinach 9:00 – 24:00 

4. W dniu 12.07.2020 roku:  

a) 17 osób w godzinach 0:00 – 15:00 

b) 6 osób w godzinach 5:00 – 8:00 

c) 30 osób w godzinach 07:00 – 14:00 

d) 4 osoby w godzinach 15:00 – 16:00 

5. Trasa Triathlon Gdańsk w dniu 12.07.2020 roku: 

a) trasa rowerowa 45 osób + 3 kierowników odcinka trasy w godzinach 8:00 – 12:00 

b) trasa biegowa 35 osób w godzinach 8:00 – 14:00 
 
3. 58. Bieg Westerplatte 
 
1. W dniu 18.09.2020 roku: 2 osoby w godzinach 9:00 – 24:00 

2. W dniu 19.09.2020 roku: 

a) 2 osoby w godzinach 0:00 – 24:00 

b) 12 osób w godzinach 13:00 – 24:00 

3. W dniu 20.09.2020 roku: 

a) 2 osoby w godzinach 0:00 – 12:00 

b) 12 osób w godzinach 0:00 – 12:00 

c) 10 osób w godzinach 7:00 – 12:00 

4. Trasa 58. Biegu Westerplatte w dniu 20.09.2020 roku: 110 osób + 3 kierowników odcinka trasy w 

godzinach 8:00 – 12:00 

4. CrossDuathlon 

1. W dniu 04.10.2019 roku: 2 osoby w godzinach 12:00 – 24:00 

2. W dniu 05.10.2019 roku: 

a) 2 osoby w godzinach 0:00 – 8:00 



b) 12 osób w godzinach 8:00 – 16:00 

2. Trasa CrossDuathlonu w dniu 05.10.2019 roku: 

a) trasa biegowa 15 osób w godzinach 8:00 – 14:00 

b) trasa rowerowa 18 osób w godzinach 8:00 – 13:00 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1) Dbanie o bezpieczeństwo uczestników i publiczności. 

2) Bezpośrednia obsługa uczestników wchodzących na teren Imprezy (publiczność, 

wykonawcy, ekipy techniczne). 

3) Reakcja w wypadku naruszenia porządku publicznego, reagowanie na zmiany  

w obszarze chronionym oraz współdziałanie z jednostką zabezpieczającą  

z ramienia Policji, współdziałanie z jednostką zabezpieczenia medycznego. 

4) Wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy. 

5) Ujęcia (w ramach zatrzymania obywatelskiego), w celu niezwłocznego przekazania Policji, 

osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 

dopuszczających się czynów zabronionych. 

6) Zabezpieczenie wejścia technicznego + karetki i punktu medycznego. 

7) Ewakuacja poszczególnych sektorów i całości – ostatni wychodzi zespół kierowania. 

8) Bezpośrednia obsługa i zabezpieczenie uczestników i obszaru startu – mety. 

9) Współdziałanie z koordynatorem z ramienia organizatora. 

10) Zabezpieczenie i pilnowanie głównej sceny. 

11) Zabezpieczenie miejsc wejść/wyjść. 

12) Zabezpieczenie ogródka VIP. 

13) Zabezpieczenie i pilnowanie namiotów oraz wszelkich wartości znajdujących się w 

namiocie. 

14) Pilnowanie porządku przebiegu imprezy. 

15) Pilnowanie nagród dla uczestników Imprezy. 

16) Dopilnowanie by żadna niepożądana  osoba nie przeszkodziła i nie przerwała prawidłowej 

organizacji imprezy. 

17) Dopilnowanie by żadna niepożądana osoba nie miała dostępu do namiotów, nagród. 

18) Ustawienia we własnym zakresie osoby na zabezpieczeniu trasy wg mapki, którą otrzyma 

od Zamawiającego, na minimum siedem dni przed imprezą. 

19) Oznakowanie każdego pracownika kamizelką odblaskową. Zapewnienie kamizelek 

odblaskowych jest po stronie Wykonawcy. 

20) Zapewnienie łączności radiowej pomiędzy wszystkimi oficerami odcinków  

na punktach trasy. Zapewnienie łączności radiowej jest po stronie Wykonawcy. 

21) Zabezpieczenie trasy przez pracownika za pomocą taśmy wygrodzeniowej 

(ostrzegawczej), a na wezwanie Zamawiającego ( po zakończeniu imprezy) zdjęciu i 

sprzątnięciu wszystkich taśm wygrodzeniowych. Zapewnienie taśm wygrodzeniowych jest 



po stronie Zamawiającego.   

22) Poinformowanie koordynatora medycznego o zawodnikach, którzy wymagają pomocy 

lekarskiej, w momencie wypadku na trasie. 

 
Ponadto: 
 

1. Wszystkie osoby świadczące usługę zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach (kierownicy 

odcinka trasy oraz pozostałe osoby fizycznie zabezpieczające imprezy) muszą się 

legitymować: 

a) Dobrym stanem zdrowia.  

b) Pełną sprawnością fizyczną (ruchową), 

c)Pełną sprawnością psychiczną. 

2. Nie dopuszcza się możliwości świadczenia usługi przez osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, co wynika z tego, że realizacja zadań objętych przedmiotem niniejszego 

zamówienia wymaga od osób je świadczących, w szczególności: 

a) Sprawnego przemieszczania się po terenie przeprowadzanych imprez lub trasach  

biegowych, których nawierzchnia (z uwagi na sportowo-rekreacyjny charakter) często jest 

niejednorodna lub niestabilna, co nasila się w okresie jesienno-zimowym z uwagi na 

opady deszczu, śniegu (a nawet oblodzenia). 

b) Pokonywania rożnego rodzaju barier architektonicznych (schody, barierki, krawężniki,  

  itp.). 

c) Dokonania tak zwanego obywatelskiego zatrzymania osób, w przypadku wystąpienia  

  takiej potrzeby. 

d) Udzielania pierwszej pomocy, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 

d) Udzielania pierwszej pomocy, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 


