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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi zabezpieczenia ratowniczego na dwóch obiektach: 

Basenie Miejskim i Kąpieliska nad Zalewem Stradomia, otwartych sezonowo w terminach i godzinach:  

A.    Basen Miejski   - 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r.   w godz. od 11:00 do 19:00 

B.     Kąpielisko Stradomia  - 23.06.2023 r. do 31.08.2023 r.   w godz. od 10:00 do 18:00 

Zakres usługi: 

1.    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zabezpieczenie pod względem ratowniczym 

kąpieliska na Basenie Miejskim w Sycowie oraz na Kąpielisku w Stradomi Wierzchniej będące w 

administrowaniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie, w ww. okresie i godzinach, 

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i aktami 

wykonawczymi do ww. ustawy. 

2.    Wykonawca doposaży kąpieliska w niezbędny sprzęt ratowniczy tak, aby spełniało ono wszelkie 

wymagane normy bezpieczeństwa. 

3.    Wykonawca zapewni kadrę ratowniczą posiadającą odpowiednie niezbędne uprawnienia do 

wykonywania pracy ratownika wodnego 

4.    Wykonawca zorganizuje i będzie prowadził zabezpieczenie ratownicze kąpieliska na Basenie 

Miejskim w Sycowie, będącym w administrowaniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Sycowie, na obszarze niecki basenowej o rozmiarach 50 m x 25 m, a także na Kąpielisku nad 

Zalewem Stradomia o wymiarach 50 m x 100 m.  

5.    Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a. przygotowania i sprawdzenia kąpieliska pod względem bezpieczeństwa, 

b. wykonywania działań ratowniczych, 

c. obserwowania wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłocznego reagowania na każdy 

sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczych, 

d. zapobiegania skutkom zagrożeń, 

e. sprawdzenia i dbania o znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne wraz z regulaminem 

kąpieliska, 

f. przestrzegania norm zatrudnienia ratowników wynikających z odpowiednich przepisów prawa 

pracy, 

g. zapewnienia: 

- na Basenie Miejskim - co najmniej dwuosobowego zespołu ratowników, w dniach w trakcie 

trwania umowy, 

- na Kąpielisku Stradomia - co najmniej dwuosobowego zespołu ratowników w dniach 

roboczych, a w dni wolne od pracy, co najmniej trzyosobowego zespołu ratowników,  

h. posiadania sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, 

i. zapewnienia stałej kontroli przez ratowników lustra wody z brzegu i od strony wody, 

j. przekazywania bieżącej informacji dotyczącej temperatury wody i powietrza, 

k. zapewnienia bieżącej informacji o dopuszczalności lub zakazie kąpieli, 

l. wyposażenia kąpieliska w apteczki i sprzęt medyczny pierwszej pomocy, jeśli na kąpielisku 

będzie ich brak, 

m. wyposażenia kąpieliska w brakujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe),   



 

n. codziennego wciągania na maszt odpowiedniej flagi informacyjnej, 

o. prowadzenia dziennika pracy ratowników oraz innych niezbędnych dokumentów 

potrzebnych podczas wykonywania przedmiotu umowy, 

p. posiadania ubezpieczenia OC i NW,  

q. wykonywania innych niezbędnych czynności zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 

osób korzystających z plaży miejskiej. 

6.     Wykonawca po zakończonym terminie realizacji umowy złoży sprawozdanie z przebiegu sezonu 

w formie pisemnej w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji umowy. Złożenie sprawozdania jest 

warunkiem uruchomienia płatności ostatniej transzy należności za realizację zadania. 

7.     Wykonawca przedstawi przy podpisaniu umowy listę ratowników wraz z ich uprawnieniami. 

Zmiana składu osobowego zespołu ratowników wymaga pisemnego poinformowania 

Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany wraz z informacją o kwalifikacjach 

poszczególnych ratowników realizujących zadania. 

Proszę o przesłanie Państwa oferty, z określeniem kosztów brutto realizacji ww. usługi (odrębnie dla 

Basenu Miejskiego i Kąpieliska Stradomia). 

Termin składania ofert: 24 marca 2023 r. do godz. 14:00 

Uwaga: Zamawiający może pomóc w kontaktach z ratownikami, którzy pracowali w ww. 

wymienionych kąpieliskach w latach ubiegłych.  

Oferty można dostarczyć pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, ul. Komorowska 1d, 56-500 Syców. 

Zbigniew Ligus 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

 

 


