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Załącznik numer 1d do SIWZ

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA GRANICE DOZORU RATOWNICZEGO
Na podstawie § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia
2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających
stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108) Zamawiający
ustala minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego – w odniesieniu pływalni:
1) dysponujących nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny,
2) dysponujących nieckami o długości 25 – 50 m – dwóch ratowników wodnych,
3) dysponujących nieckami o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych.
W odniesieniu do niecki basenowej o nieregularnych kształtach linii brzegowej oraz niecki
ze sobą połączone wobec braku odrębnych przepisów prawnych określających minimalne
wymagania dotyczących liczby ratowników Zamawiający ustala odnosząc się do tzw.
dobrej praktyki ratowniczej wynikającej z doświadczeń eksploatacji różnorodnych niecek
basenowych oraz § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23
stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108)
w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami o łącznej powierzchni powyżej 100
m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,20 m –
wymagany jest co najmniej jeden ratownik wodny.
W Parku Wodnym w Świeciu Zamawiający wyróżnia 3 stref nadzoru, wymagającego
zabezpieczenia przez ratowników:
− Strefa nr I - basen sportowy, lądowisko zjeżdżalni nr 1, wanna z hydromasażem nr
1 – 1 ratownik
− Strefa nr II - basen rekreacyjny, atrakcja wodna „rwąca rzeka”, lądowisko
zjeżdżalni nr 2, wanna z hydromasażem nr 2, brodzik dla dzieci – 1 ratownik
− Strefa nr III – basen sportowy (podstrefa od głębokości 1,20 m dla umiejących
pływać), atrakcja wodna „rwąca rzeka, wanna z hydromasażem nr 2 – 1 ratownik.
Strefy nadzory są wynikiem funkcjonalnego i konstrukcyjnego podziału na fragmenty
wyznaczonego obszaru wodnego w postaci części „mokrej” pływalni, podległy jednemu
ratownikowi, na którym odpowiada on za bezpieczeństwo użytkowników w oznaczonym
czasie.
Ratownicy pełniący dyżur w poszczególnych strefach nadzoru muszą stosować się do
następujących zasad:
1) ratownicy dokonują rotacyjnych zmian stref dozoru co 20 minut,
2) podczas 20 minutowej zmiany ratownicy dokonują trzykrotnego obejścia strefy,
każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 5 minut – uwzględniającym szanse na przeżycie,
wynikające z uśrednionego czasu trwania procesu tonięcia,
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3) ratownicy pełnią dyżur w sposób umożliwiający dozór jak największej powierzchni strefy,
zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią wody, redukcja ilości stref dozoru z 3 do 2
jest możliwa za zgodą kierownika zmiany ratowników w przypadkach przerw
przeznaczonych na posiłek i załatwianie potrzeb fizjologicznych;
4) długość przerwy przeznaczonej dla danego ratownika nie powinna przekroczyć 15 min.
W ciągu każdej godziny zegarowej.
5) Ratownicy używają urządzeń do łączności bezprzewodowej.
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