
Zał. Nr 11 do SWZ 
 

SPRZĘT MEDYCZNY i RATOWNICZY – BYTÓW 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośd szacunkowa nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo - 

Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Znak sprawy 

ZP261.3.2021. 

SPRZĘT RATOWNICZY I POMOCNICZY 
KTÓRY ZAMAWIAJĄCY JAKO ZARZĄDZAJĄCY ZAPEWNI WEDŁUG PONIŻSZYCH ZALECEO 

 
 Zgodnie z art. 4.2 Ustawy o bezpieczeostwie osób przebywających na obszarach wodnych z 
dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240) za zapewnienie bezpieczeostwa na 
obszarach wodnych na terenie, na którym prowadzona jest działalnośd w zakresie sportu lub 
rekreacji odpowiada osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która prowadzi działalnośd w tym zakresie. 

 
 Zgodnie z art. 5.2. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeostwie osób przebywających 
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) do obowiązków zarządzającego 
wyznaczonym obszarem wodnym należy: 
1. wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 

(wzrokowe i słuchowe); 
2. oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich 

przedmiotów mogących spowodowad skaleczenie lub inny wypadek; 
 

 Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy między innymi 
wyposażenie go w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, mając 
na uwadze koniecznośd zapewnienia bezpieczeostwa osobom korzystającym z tego obszaru. 

 
 Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagao 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) pływalnię należy wyposażyd w: 
1. koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - dwa na pływalniach o długości do 50 m i cztery na 

pływalniach o długości niecki powyżej 50 m; 
2. żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na 

pływalniach o długości powyżej 50 m; 
3. słuchowy sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. na każdym 

stanowisku ratunkowym; 
 

żerdzie o długości co najmniej 4 m i koła ratunkowe z linką 
  

 Podstawowym sprzętem przewidzianym w przywołanym rozporządzeniu jest koło ratunkowe. 
Jest ono elementem wyposażenia jednostek pływających, gdzie przewidziane jest jako środek 
ratunkowy dla 4 osób. Stąd jego duże wymiary, ciężar i wypornośd. Proponujemy zastąpid je kołami 
ratowniczymi o podobnej konstrukcji, jednak o znacznie mniejszych wymiarach (średnica ok. 50 cm). 
Umożliwiają one celny i bezpieczny rzut, bez obawy uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej i osób 
postronnych. Do kół powinna byd przyczepiona linka pływająca (najlepiej o średnicy 5-8 mm) i 
długości ok. 25 m. 

rzutki ratownicze 



 
 Ze względu na występujące w strefach nadzoru ratowniczego odległości przekraczające 
długości żerdzi ratowniczych należy rozważyd wyposażenie pływalni w rzutki ratownicze (najlepiej 
piłkowe) w ilości 6 szt. Pozwalają one na bezpieczny i celny rzut w kierunku osoby poszkodowanej, 
dostarczając jej jednocześnie środka wypornościowego i umożliwiając ściągnięcie poszkodowanego 
do brzegu basenu.  
 
 Zarówno koła, jak i tyczki czy rzutki powinny byd zamocowane na trwałych zawiesiach, 
umożliwiających natychmiastowe zdjęcie z nich sprzętu ratowniczego i umieszczone w miejscach 
widocznych także dla użytkowników pływalni, na wysokości max. ok. 160 cm. 
 
 Proponujemy wyposażenie obiektu w następujący sprzęt ratowniczy rozmieszczony w 
miejscach opisanych poniżej: 
1. Koło ratownicze – 4 szt., 
2. Tyczki ratownicze – 9 szt., 
3. Rzutki ratownicze – 4 szt., 
4. Pasy ratownicze – 6 szt. 

 
 Ze względu na eksploatację zjeżdżalni typu rurowego zamkniętego, należy poszerzyd 
standardowy sprzęt ratowniczy o sprzęt pomocniczy, umożliwiający bezpieczne (asekurowane) 
wejście ratownika do wnętrza rury zjazdowej w przypadku pilnego udzielenia pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, znajdującemu się wewnątrz poszkodowanemu (Dział C - Prace w zbiornikach, 
kanałach, wnętrzach urządzeo technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych - 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Rok 2003 Nr 169 poz. 1650; z późn. 
zm.). 
 
Na sprzęt ten składają się: 
1. lina alpinistyczna – 3 odcinki o długości równej długości zjeżdżalni, 
2. uprząż alpinistyczna biodrowa – 2 kpl., 
3. karabinki alpinistyczne – 4 szt., 
4. ósemka alpinistyczna – 2 szt., 
5. kask ochronny - 2 szt., 
6. latarki (tzw. czołówki) – 2 szt., 
7. światła chemiczne  – 10 szt. 

 
Dodatkowo proponuje się wyposażenie obiektu w następujący sprzęt ratowniczy i pomocniczy: 
1. latarki (tzw. czołówki lub ręczne) – dla każdego ratownika na zmianie, 
2. gwizdek dla każdego z zatrudnionych ratowników, 
3. tuby akustyczne lub elektroakustyczne - min. 1 szt., 
4. mobilne pachołki, potykacze, bariery, umożliwiające wydzielenie stref lądowych z 

eksploatacji, 
5. liny z pływakami, umożliwiające wydzielenie stref wodnych z eksploatacji, 
6. podbierak płaski do usuwania nieczystości – 2 szt. (jeden w hali, jeden w SPA), 
7. podbierak koszowy do usuwania nieczystości – 2 szt. (jeden w hali, jeden w SPA). 

 
Należy zapewnid nagłośnienie hali pływalni, umożliwiające ratownikom podawanie komunikatów 
głosowych, dotyczących zagadnieo bezpieczeostwa, w tym przede wszystkim: 
1. bieżących informacji o zasadach korzystania z obiektu (prewencja), 
2. bieżących komunikatów porządkowych, 
3. ostrzeżeo, 
4. informacji o wyłączeniu z użytkowania stref i atrakcji wodnych, 



5. informacji o wszczęciu akcji ratowniczej i konieczności opuszczenia akwenu. 
 
 

UWAGA! 
Wymieniony powyżej sprzęt jest na wyposażeniu basenu. Od Wykonawcy (zabezpieczającego 
obiekt pod względem ratownictwa wodnego) wymaga się zabezpieczenia we własnym zakresie 
środków łączności bezprzewodowej dla każdego ratownika na zmianie oraz systematycznego 
uzupełniania materiałów eksploatacyjnych wchodzących w zakres wyposażenia medyczno - 
ratowniczego. 
 
  

SPRZĘT RATOWNICZY I POMOCNICZY 
 Zgodnie z ustawą o bezpieczeostwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 
sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej 
podstawie w celu stworzenia warunków bezpieczeostwa na pływalni należy zapewnid wyposażenie 
pływalni w sprzęt ratunkowy. 
 Zamawiający przekaże wykonawcy sprzęt osobnym protokołem przekazania. 
 


