
Gostyń , dnia 1 grudnia  2020 r. 

 

Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń, NIP 696-175-03-43, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń 

e-mail: osir@gostyn.pl 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Oznaczenie sprawy: 361- 4 /2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi             

ratownictwa wodnego na krytej pływalni. 

. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni          

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu w zakresie: 

a) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie natrysków, strefy           

saun i hali basenowej zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa. Zapewnienie           

bezpieczeństwa osób korzystających z hali basenowej obejmuje w szczególności: duży basen,           

mały basen, linie brzegowe i plaże, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnie z lądowiskiem, wannę do              

hydromasażu, wejście do sauny, zgodnie z: 

z aktualnym stanem prawnym, a w szczególności z: 

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

- Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie          

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę         

wyznaczonego obszaru wodnego, 

- Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie          

sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu           

oraz znaków informacyjnych i flag,- Obowiązującą instrukcją WOPR dotyczącą obsady stanowisk           

ratowniczych. 

b) nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, przepisów BHP i ppoż. - usługa ma być              

realizowana zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i procedurami przyjętymi przez          

zamawiającego, 

c) postępowania zgodnie z regulaminem służby ratowniczej opracowanym przez starszego          

ratownika i zaakceptowanym przez kierownika jednostki, 

d) utrzymywania porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia          

wyłącznie do celów służbowych, 



e) zarządzanie dostępnością do przestrzeni basenowej dostępnej dla klientów, nadzoru nad           

ruchem osób w obrębie hali basenowej. Dodatkowo nadzoru nad ruchem osób w obrębie szatni,              

natrysków i trybun – jeżeli sytuacje w tych przestrzeniach wpływają na bezpieczeństwo osób             

korzystających z hali basenowej - usługa ratownictwa ma polegać na pilnowaniu porządku i             

zapewnieniu bezpieczeństwa- poprzez nadzór na nad ruchem osób w obrębie hali basenowej i             

pozostałych wskazanych przez Zamawiającego przestrzeniach. Zapewnienie bezpieczeństwa na        

trybunach, przebieralniach, natryskach, strefie saun ma polegać na reagowaniu na sytuacje           

groźne i zachowania naruszające regulaminy zamawiającego . Zamawiający uznaje, że          

jakiekolwiek czynności wykonywane przez ratowników w ramach dyżuru poza halą basenową           

stoją w sprzeczności z ustawowym wymogiem stałej obserwacji obszaru wodnego, 

f) pomocy w organizacji zajęć grupowych (współpraca z prowadzącymi zajęcia) - realizacja            

zadania ma polegać w szczególności na wykonaniu czynności w zakresie pomocy (kontroli            

porządku, zarządzeniu przestrzenia basenową, współpracy w zarządzaniu ruchem grup         

zapewniającym bezpieczeństwo itp.) przy organizacji zajęć grupowych, 

g) obsługi i konserwacja sprzętu basenowego (liny, drabinki, sprzęt sportowy, dydaktyczny i            

rehabilitacyjny), 

h) kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowanie zagrożeń w           

dzienniku dyżurów, 

i) bieżącego prowadzenie dziennika służby ratowniczej, 

j) pełnienia dyżuru przez członków zespołu ratowniczego w jednolitych wyróżniających się           

i odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych, 

k) sterowania oświetleniem w obrębie hali basenowej i dostosowywanie go do potrzeb            

użytkownika oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia w wyniku zmiany warunków naturalnych,          

przerw w zajęciach i ograniczonego wykorzystania obiektu, 

l) rozpoczynanie dyżuru na 15 minut przed otwarciem (w celu przygotowania basenu do zajęć) i               

kończenie go 15 minut po zakończeniu godzin pracy w pływalni (w celu przygotowania basenu              

do sprzątania), 

ł) zgłaszanie konieczności uzupełnienia sprzętu ratowniczego i medycznego w zależności od           

potrzeb i terminów ważności ich użycia zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa           

i standardami medycznymi, 

m) dbanie o stan techniczny sprzętu ratowniczego oraz medycznego będącego na wyposażeniu            

pływalni, 

n) zapoznawanie się i zatwierdzanie instrukcji bezpieczeństwa na imprezach o charakterze           

masowym zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem danej         

imprezy, 

o) przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych zamawiającego, 

p) wykonanie poleceń kierownictwa obiektu (w ramach zakresu obowiązków), 

q) nadzór nad właściwym korzystaniem ze zjeżdżalni, wanny do hydromasażu, aromaterapii           

oraz sauny. 

 

Zamawiający powierza Wykonawcy w szczególności:  

- monitoring powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich            

przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek. 



- zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych w           

ilości zgodnej z wymowami aktualnego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i          

Administracji w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych         

zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego 

- wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze            

(wzrokowe i słuchowe – z wyłączeniem stacjonarnej sygnalizacji dźwiękowej i środków           

sanitarnych). 

 

 

Przewidywane godziny świadczenia usługi: 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia ratowników posiadających        

uprawnienia do pełnienia funkcji ratownika w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami           

prawa w godzinach 8.00 – 20.00. 

- Przewidywana Ilość godzin w skali roku – 4500 godzin. 

 

Personel służby ratowniczej: 

Personel pełniący dyżury wodnej służby ratowniczej musi posiadać: 

a/  uprawnienia ratownika wodnego 

b/ aktualne zaświadczenie lekarskie poświadczające zdolności do pełnienia funkcji ratownika          

oraz aktualne badania epidemiologiczne. 

c/ aktualne uprawnienia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) 

 

Przepisy prawne 

Usługa będzie świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących na          

tego typu obiektach 

 

Wizja lokalna: 

Zamawiający, przed złożeniem oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej oraz zapoznanie się ze            

wszystkimi dostępnymi materiałami opisującymi przyszły zakres realizacji przedmiotu        

zamówienia. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca. 

 

2. Termin realizacji zamówienia. 

1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty. 

3.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) formularz ofertowy według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego zapytania, 

b) zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa         

wodnego, 

c) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo         

Medyczne. 

3.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej  



3.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

4. Termin i miejsce składnia ofert. 

Oferty prosimy składać: 

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada            

2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.:             

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń,  

lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.              

o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@gostyn.pl 

w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godziny 14:00. 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada            

2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.:             

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń, 

lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o               

świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@gostyn.pl 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z          

zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usługi ratownictwa wodnego           

na krytej pływalni - oznaczenie sprawy: 361- 4 /2020”. 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści             

zawartych w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz zmieści          

treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści              

zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 7.12.2020 r. 

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan            

Zbigniew Kordus w godzinach od 900 do 1400  od poniedziałku do piątku. 

 

6. Kryteria i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

 

 

7. Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, Zamawiający         

zawiadomi Wykonawców (którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko           

Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

Lp. Nazwa Kryterium Znaczenie (waga) kryterium 

1 Najniższa cena za całość zamówienia dla danego wariantu 100% 



8. Termin związania z ofertą. 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do             

składania ofert.  

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy           

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie         

postępowania przez podania przyczyn oraz przeprowadzenia negocjacji, w szczególności w sytuacji,           

gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na           

sfinansowanie zamówienia 

 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Dane           

przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa oraz w celu realizacji zadań w interesie publicznym.               

Szczegółowe Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:           

https://osir.gostyn.pl/RODO.html. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – formularz ofertowy 

 

 

https://osir.gostyn.pl/RODO.html

