
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich 

administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego Kąpielisk  

 Morskich administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w sezonie letnim 2020 roku. 
 

2. Usługa będzie świadczona codziennie od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku,  w godzinach  

 9:30-17:30 (8 godzin) na następujących kąpieliskach: 

 1) Kąpielisko Gdańsk Jelitkowo, ul. Jelitkowska, wejście na plażę nr 73: 

 2) Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno, ul. Jantarowa 1, 

 3) Kąpielisko Gdańsk Stogi, ul. Nowotna, przy wejściu na plażę nr 26, 

 4) Kąpielisko Gdańsk Sobieszewo, ul. Falowa, przy wejściu na plażę nr 16, 

 Na każdym z kąpielisk usługę będzie świadczył jeden ratownik medyczny, tak jak przedstawiono  

 to w poniższej tabeli. 
 

Okres funkcjonowania kąpielisk 

Nazwa Kąpieliska 

Data  

otwarcia  

kąpieliska 

Data 

zamknięcia 

kąpieliska 

Ilość zabezpieczenia 

medycznego na kąpielisku 

ilość dni  ilość godzin 

Gdańsk Jelitkowo, ul. Jelitkowska, 

wejście na plażę nr 73 01.07.2020 31.08.2020 
62 496 

Molo Gdańsk Brzeźno, 

ul. Jantarowa 1, 01.07.2020 31.08.2020 
62 496 

Gdańsk Stogi, ul. Nowotna, przy 

wejściu na plażę nr 26, 01.07.2020 31.08.2020 
62 496 

Gdańsk Sobieszewo, ul. Falowa, 

przy wejściu na plażę nr 16, 01.07.2020 31.08.2020 
62 496 

Ilość dni łącznie 248 1.984,00 
 

  Ratownik medyczny - osoba spełniające kwalifikacje określone w art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 8  

  września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2195  

  z późn. zm.) 
 

3. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

  1) Bieżące uzupełniania zużytych bądź przeterminowanych środków opatrunkowych,  

   medycznych (m.in. bandaże, plastry, środki odkażające itp.),  

  2) uzupełnianie tlenu w butlach tlenowych do objętości co najmniej 150 litrów gazu oraz  

   bieżący serwis sprzętu medycznego, odkażanie itp. Stan medykamentów powinien być  

   zgodny ze stanem przekazanym przez Zamawiającego w trakcie całego wykonywania usługi. 

  3) Dbałość o powierzone mienie i zwrot pomieszczeń oraz sprzętu przekazanego przez  

   Wykonawcę w niepogorszonym stanie.  

  4) Odpowiednie zabezpieczenie sprzętu po zakończeniu realizacji zamówienia i protokolarny  

   zwrot powierzonych przez Zamawiającego nieprzeterminowanych środków w terminie do 7 

   dni po zakończeniu świadczenia usługi. 

  5) Bieżąca obsługa punktów medycznych polegająca w szczególności na udzielaniu pierwszej  

   pomocy przedmedycznej, utrzymywania czystości w pomieszczeniach, przygotowania sprzętu  

   do użycia i zabezpieczenie po użyciu. 

  6) Wykonawca w pełni odpowiada za wykonywanie obowiązków i czynności przez personel  

   Wykonawcy zaangażowany w zabezpieczenie. Wszelkie ubezpieczenia, w szczególności od  

   odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków po stronie Wykonawcy.  

  7) Wykonawca wyposaży na wałsny koszt osoby wykonujące zamówienie w stroje w kolorze  

   wskazanym przez Zamawiającego z odpowiednim oznaczeniem „ratownik  medyczny”. 

Wykonawca umieści na strojach logotypy wskazane przez Zamawiającego. Projekt stroju 

należy zgłosić Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy. 

 



  8) Wykonawca przygotuje dzienniki pracy punktów medycznych oraz zda dzienniki pracy 

   i przygotuje statystyki z przeprowadzonych interwencji po zakończeniu sezonu w terminie do  

   7 dni po zakończeniu świadczenia usługi. 

  9) Wykonawca dostarczy pojemniki na odpady medyczne oraz zapewni wywóz i utylizację  

   odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10) Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób bezpośrednio 

wykonujących usługę na każde wezwanie Zamawiającego. 
 

4.  Zakres podstawowych czynności osób bezpośrednio wykonujących zamówienie: 
 

  1) udzielanie pierwszej pomocy osobom zgłaszającym się do punktu medycznego i osobom  

   potrzebującym pomocy zgłaszanych przez ratowników w godzinach pracy kąpieliska. 

  2) uzupełnianie leków, środków opatrunkowych i środków czystości. 

  3) uzgadnianie z osobą wskazaną przez Zamawiającego wszystkich spraw dotyczących punktu  

   medycznego oraz współpraca z kierownikami i starszymi ratownikami, 

  4) prawidłowe użytkowanie sprzętu stanowiącego wyposażenie punktu medycznego, 

  5) utrzymanie pomieszczenia punktu medycznego w czystości, 

  6) prowadzenie dziennika pracy punktu medycznego oraz sporządzenia sprawozdania 

   z działalności punktu medycznego na koniec obowiązującej umowy oraz na każde wezwanie  

   Zamawiającego, 

  7) przestrzegania regulaminu kąpieliska oraz przepisów BHP i p.poż., 

  8) noszenia stroju z właściwym oznaczeniem „ratownik medyczny”, zaakceptowanego przez  

   Zamawiającego. 
 

5.  Zakres obowiązków Zamawiającego: 
 

  Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy do dyspozycji wydzielone punkty medyczne  

  lub miejsca do wykonywania usługi przy kąpieliskach wraz z wyposażeniem co najmniej  

  zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności rozporządzeniem  

  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących  

  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 z późn. zm.) 
 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zabezpieczenia medycznego zgodnie  

  z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowym, w szczególności: 
 

  1) ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

   (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2195 z późn. zm.) 
 

  2)  ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 186) 
 

  3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego  

   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

   (Dz.U. 2019 poz. 866) 
 

 4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie  

  wymagań dotyczących 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 z późn. zm.) 


