
…Ogłoszenie nr 510127057-N-2020 z dnia 14-07-2020 r.

Gmina Międzyzdroje: "ORGANIZACJA I PROWADZENIE STRZEŻONYCH KĄPIELISK WSCHÓD I
ZACHÓD W MIĘDZYZDROJACH W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 15 WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PŁYWAJĄCYCH I KĄPIĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE

WSKAZANYCH KĄPIELISK STRZEŻONYCH NA OBSZARZE MORSKIM" , CO STANOWI CZĘŚĆ
ZADANIA "OBSŁUGA RATOWNICZA"- ZWANE USŁUGAMI RATOWNICZYMI, A TAKŻE
"PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI I PROFILAKTYKI DOTYCZĄCEJ

BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH ORAZ REALIZACJA ZADAŃ DOCELOWYCH W
RAMACH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA OBSZARACH

WODNYCH NA TERENIE GMINY MIĘDZYZDROJE W 2020 ROKU" W RAMACH ZADANIA "OBSŁUGA
RATOWNICZA"- ZWANE USŁUGAMI ZAPEWNIAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553172-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5, 72-500 
Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyzdroje.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"ORGANIZACJA I PROWADZENIE STRZEŻONYCH KĄPIELISK WSCHÓD I ZACHÓD W
MIĘDZYZDROJACH W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 15 WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PŁYWAJĄCYCH I KĄPIĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE WSKAZANYCH KĄPIELISK
STRZEŻONYCH NA OBSZARZE MORSKIM" , CO STANOWI CZĘŚĆ ZADANIA "OBSŁUGA
RATOWNICZA"- ZWANE USŁUGAMI RATOWNICZYMI, A TAKŻE "PROWADZENIE DZIAŁAŃ W
ZAKRESIE EDUKACJI I PROFILAKTYKI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH
WODNYCH ORAZ REALIZACJA ZADAŃ DOCELOWYCH W RAMACH ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA OBSZARACH WODNYCH NA TERENIE GMINY
MIĘDZYZDROJE W 2020 ROKU" W RAMACH ZADANIA "OBSŁUGA RATOWNICZA"- ZWANE
USŁUGAMI ZAPEWNIAJĄCYMI BEZPIECZEŃSTWO

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.ZP.271.10.2020.AR

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
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określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w
Międzyzdrojach w okresie od 1 lipca do 15 września 2020 r. oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i
kąpiących się w obrębie wskazanych Kąpielisk Strzeżonych na obszarze morskim" , co stanowi część zadania
"obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i
profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach
zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w 2020
roku" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. I.W ramach usług
ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze Kąpieliska Wschód i
Zachód, w myśl obowiązujących przepisów, 2) sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem
bezpieczeństwa, 3) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego, 4) zatrudnić
wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego(Dz. U. 2012r. poz. 108 i z 2018 r. poz.
118), 5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie trzyosobowych zespołów
ratowników na każde 100m linii brzegowej, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody,
6) zorganizować punkt medyczny na kąpielisku oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego, 7)
wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt
medyczny, leki i artykuły sanitarne, w szczególności, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. 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 i z 2018 r. poz. 189), 8) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska
ratownicze oraz punkty medyczne w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (w tym leki i artykuły sanitarne, a
także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, a także
zabezpieczyć ratowników i obsługę punktów medycznych w ubiór zgodny z obowiązującymi normami, 9)
utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie
bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać
brakujący sprzęt, 10) wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nie
umiejących pływać oraz brodzik dla dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnątrz z dnia 06 marca
2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu
oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U.2012r. poz. 286 i z 2018 r. poz. 153), 11) zapewnić bieżącą informację
dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru, 12) ustawić maszty wyposażone w
komplet flag informacyjnych, 13) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli oraz o miejscach, w
których kąpiel jest niebezpieczna, 14) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli
z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek, 15) upowszechniać zasady
korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, 16) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub
zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, 17) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności
umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich
utrzymania, 18) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 19)
wyposażyć co najmniej dwie łodzie motorowe w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo zatrudnić ratownika
wodnego z uprawnieniami płetwonurka, 20) umieścić przy każdym kąpielisku przy zejściu na plażę na widocznym
miejscu "regulamin kąpieliska" - tablice wykonać należy we własnym zakresie w ramach umówionego
wynagrodzenia, 21) ubezpieczyć ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 22) realizować program
"Błękitna Flaga", 23) zorganizować i wprowadzić komunikację informacyjną poprzez radiowęzeł, 24)
współpracować z Centrum Koordynacji Ratownictwa (tel. 601 100 100), 25) zorganizować zespół ratowników, z
punktem bazowym znajdującym się na Kąpielisku Zachód, w odległości do 200m od obiektu Molo, który w
momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa jednostką wodną (łodzią motorową lub skuterem) w celu
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. 26) dodatkowo zorganizować zespół szybkiego reagowania w
terminie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 18?? do 10?? z punktem bazowym znajdującym się na Kąpielisku
Zachód, w odległości do 200m od obiektu Molo. Zespół powinien składać się z minimum trzech ratowników
wodnych, wyposażonych w jednostkę wodną (łódź lub skuter), pojazd ratowniczy typu quad lub samochód i sprzęt
medyczny (w tym leki i artykuły sanitarne) defibrylator AED, torbę R1 i deskę ortopedyczną. 1. Usługi ratownicze
mają być świadczone na następujących obszarach i w następujących terminach w 2020 roku: 1) Kąpielisko Wschód -
od Molo na wschód 300m, z wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31sierpnia, 2)
Kąpielisko Wschód - od Molo na wschód 100m, z wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie od dnia 1
września do dnia 15 września, 3) Kąpielisko Zachód - od Molo na zachód 500m, z wyłączeniem 50m pasa
bezpieczeństwa w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31sierpnia, 4) Kąpielisko Zachód - od Molo na zachód 100m, z
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wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie od dnia 1 września do dnia 15 września. II. W ramach usług
zapewniających bezpieczeństwo. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą
z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350),
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 2.
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych wykonywane będzie w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji
miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania,
kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, 2) oznakowania i zabezpieczenia terenów przeznaczonych do pływania,
kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na obszarach wodnych Gminy Międzyzdroje, z wyłączeniem obszarów
wodnych znajdujących się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego oraz obszarów na terenie, których
prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, 3) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli, c) uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów
wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych (co najmniej dwóch jednodniowych) wśród dzieci i
młodzieży szkolnej, 4) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących
powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, 5) zapewnienia warunków do organizowania pomocy
oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Usługi
o których mowa w pkt I i pkt II muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: 1) ustawą z
dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), 2) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 3) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020r. poz. 350), 4) ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), 5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 r. poz. 108 i Dz.U. z 2018r. poz. 118), 6) rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. 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 2012r. poz. 261 i Dz. U. z 2018 r. poz. 189), 7) rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz. 286i Dz. U. z
2018 r. poz. 153). 8) wszelkimi przepisami związanymi z wystąpieniem na obszarze Polski epidemii COVID-19.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 75252000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 535000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mickiewicza 18
Kod pocztowy: 70-383
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 492001
Oferta z najniższą ceną/kosztem 492001
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 492001
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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