
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zabezpieczenie medyczne imprez 

organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie zabezpieczenia 

 medycznego uczestników imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku. 

 zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym  

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

2. Wykaz imprez dla poszczególnych części zamówienia, tj.: 

 część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez, 

 .część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez, 

 oraz wymaganego zabezpieczenia stanowią załączniki do niniejszego Opisu Przedmiotu  
 

3. GOS zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, lokalizacji i ilości zabezpieczenia medycznego, 

 określonych w wykazach, o których mowa w pkt. 2. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest 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). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia każdorazowo usług zabezpieczenia medycznego 

  przez osoby przeszkolone w zakresie COVID – 19 i dysponującymi pełnymi środkami ochrony  

 osobistej. 
 

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 2019 poz. 175 z późn.  

  zm.) 
   

 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego  

  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

  (Dz.U. z 2011 roku Nr 293 poz. 1729). 
 

 4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań  

  dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. z 2012 roku  

  poz. 181) 


