Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
Parametry pływalni:

niecka o wymiarach 50 m x 20 m i głębokości od 1,1 m do 2,0 m

brodzik o wymiarach 20 m x 10 m i głębokości od 0 m do 0,4 m
Godziny otwarcia:
od 30 maja do 1 września 2020 r.
Maj - Czerwiec 10.00 – 19.00
Lipiec – Sierpień - Wrzesień 9.00 – 19.00
Atrakcje wodne w części basenu rekreacyjnego:

grzybek wodny;

hydromasaż ścienny na 9 stanowisk;

grota sztucznej fali;

ławeczka rurowa z masażem powietrznym;

masaż karku szeroki 50m³/h 3 szt;

zjeżdżalnia rurowa woda;

zjeżdżalnia rodzinna.
Atrakcje wodne brodzik:

jeżyk wodny;

parasol wodny;

zjeżdżalnia słoń.
Szczegółowe dane dotyczące obsługi ratowniczej obiektu
1.
Ratownicy zobowiązani są do posiadania wymaganych uprawnień zgodnych
z aktualnie obowiązującymi przepisami, minimum ratownik wodny.
2.
Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie ratowników wyznaczony był Kierownik
zmiany lub inna osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym, fakt ten został odnotowany
w harmonogramie pracy ratowników.
3.
Zapewnienie przez Wykonawcę na własny koszt jednolitego stroju dyżurującym
ratownikom w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego
4.
Wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny zapewnia Zamawiający.
Zakres obowiązków ratownika
1.
Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk ratowniczych. Pełnienie dyżuru na wyznaczonym
stanowisku, stale obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał
wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczej.
2.
Stała kontrola urządzeń oraz sprzętu, które zapewnią bezpieczeństwo osób kąpiących
się: kół ratunkowych, żerdzi, lin torowych, dna i ścianek niecek oraz stanu wyposażenia punktu
sanitarnego.
3.
Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (np. gwizdek), przekroczeń regulaminu
pływalni.
4.
Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na Basenie
Kąpielowym, oraz reagowanie w przypadku zachowań naruszających rygory sanitarnoepidemiologiczne.
5.
Oczyszczenie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów ( przed, po, oraz
w trakcie pełnienia służby) a w przypadku stwierdzenia przedmiotów mogących spowodować
wypadek natychmiastowe ich usunięcie. W razie niemożliwości usunięcia przedmiotu należy

natychmiast poinformować kierownika i wyłączyć obszar z użytkowania.
6.
Przygotowanie sprzętu ratowniczego każdego dnia przed rozpoczęciem pracy, oraz
konserwacja po zakończeniu pracy.
7.
Ponoszenie odpowiedzialności za porządek na basenie ( wokół niecek basenowych),
zjeżdżalni wodnych oraz czystość w pomieszczeniu ratowników – środki czystości do wykonania
zadania zapewni Zamawiający.
8.
Ratownik jest zobowiązany do:
a. prowadzenie dokumentacji – dziennika rejestrów wypadków na obiekcie, dziennika pracy rejestr
pomiarów ( 9.00, 12.00, 15.00, 18.00),
b. przekazanie informacji o wszelkich usterkach na Basenie Kąpielowym konserwatorom
oraz reagowanie na dewastacje ze strony klientów,
c. wypraszania klientów, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub nie stosują
się do regulaminu Basenu Kąpielowego (w przypadku nie zastosowania się klienta do uwag
ratownika wezwać policję),
d. reagowania na wszelkie wzywanie pomocy obsługi pływalni w przypadku zagrożenia życia
lub dewastacji obiektu przez korzystających,
e. utrzymanie porządku na stanowisku pracy podczas pełnienia służby i po jej zakończeniu
( układanie desek do nauki pływania, leżaków, parasoli itp. oraz zaniesienie ich do miejsca w tym
celu przygotowanego).
f. informowanie kasjerek o wszelkich awariach i zamykaniu zjeżdżalni, o wypadkach zaistniałych
na basenie, do których zostały wezwane służby ratownicze ( policja, straż, pogotowie)
g. służenie pomocą w organizowanych zajęciach i doskonalenia pływania oraz zawodach
pływackich.
h. rozpoczynania pracy punktualnie według harmonogramu pracy, po uprzednim sprawdzeniu
sprzętu ratowniczego, zbadaniu wolnego chloru w wodzie basenowej we wszystkich nieckach
i przekazaniu informacji do kasy o gotowości basenu do eksploatacji,
i. zabezpieczenia i prowadzenia punktu medycznego w zakresie pierwszej pomocy
( oraz przekazanie informacji do administratora obiektu w celu uzupełnienia w trybie
natychmiastowym brakujących środków medycznych)
j. wpisywanie każdorazowo usterek ujawnionych i niezwłocznie informowanie przełożonego
i administratora pływalni.
9.
Ratownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i urządzenia
ratownicze.
10.
Ratownik jest zobowiązany do wykonywania poleceń osoby upoważnionej z ramienia
administratora Basenu Kąpielowego, o ile te polecenia nie stanowią zagrożenia dla osób
przebywających na terenie pływalni i kąpieliska oraz mają bezpośredni związek
z funkcjonowaniem Basenu Kąpielowego.
11.
Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza, głębokości akwenu
i innych danych mających mieć znaczenie dla bezpieczeństwa pływających.
12.
Pouczenie grup zorganizowanych o zasadach korzystania z pływalni oraz atrakcji
basenowych w szczególności zjeżdżalni.
13.
Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran
i urazów w poważniejszych przypadkach wezwanie Pogotowia ratunkowego.
14.
Godziny pracy są wartościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w toku realizacji umowy.
15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, konieczności wprowadzenia przerwy
technologicznej, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
16.
Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych.
17.
W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
18.
Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, opłaconą polisę lub inny dokument
ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który
posiada polisę ubezpieczeniową na krótszy okres, dołączy oświadczenie o kontynuowaniu
ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publicznego.
19.
Każdorazowe zgłaszanie faktu przybycia oraz gotowości do pracy pracownikom obsługi
basenowej. Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z
Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na
basenie, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alarmową potwierdzając to
własnoręcznym podpisem.
Zakres obowiązków kierownika zmiany ratowniczej
1. Nadzór nad pracą pozostałych ratowników podczas pracy.
2. Nadzór nad wyposażeniem medycznym i ratowniczym, prowadzenie rejestru wydawania
leków i opatrunków.
3. Kontrola ilości i rozmieszczenia sprzętu ratowniczego.
4. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie basenu.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na basenie.
6. Nadzór nad pozostałymi ratownikami odnośnie stosowania ubrania służbowego zgodnie z
zaleceniami.
7. Nadzór nad utrzymaniem ładu i porządku pomieszczeń ratowniczych. Dbałość o stan
techniczny obiektu, sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu basenu.
8. Stała obecność na basenie i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia jakimkolwiek
wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu.
9. Systematyczne uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy.
10. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad regulaminowych
oraz zakończenia czasu korzystania z basenu.
11. Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zaistniałego wypadku na obiekcie
12. Bieżące prowadzenie Dziennika pracy ratowników.
13. W przypadku chęci zorganizowania przez Kierownika obiektu zajęć (tj. np. koszykówka w
wodzie, zajęcia waterpolo), zawodów – pomoc i wyznaczenie osoby do prowadzenia
czynności.

Ratownikowi zabrania się:
1. Opuszczania stanowiska pracy bez zgody kierownika.
2. Wprowadzania i przebywania na stanowisku pracy i w pomieszczeniach ratowników osób
postronnych.
3. Rozmów towarzyskich.
4. Korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, gazet
itp.
5. Aktywności rekreacyjnej (pływanie, zjeżdżanie)
6. Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego
wyposażenia osobistego.
7. Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwacją

powierzonego akwenu.

