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Ustka, dnia 27.04.2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY:   Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. 

  76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35 

   

 

Nr postępowania: OSiR.271.1.2021 

 

 

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn. 

„Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, 

uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej 

i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2021 roku” 

 

 W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji warunków zamówienia na 

„Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, 

uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej 

i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2021 roku”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 

wskazuję co następuje: 

 

1. W pkt. 4.4.7. Zamawiający napisał: „zorganizować punkty medyczne na obu kąpieliskach oraz zatrudnić 

personel posiadający stosowane uprawnienia do obsługi punktu medycznego na plaży wschodniej i 

zachodniej”. 

Czy na terenie kąpieliska mają być zorganizowane punkty medyczne czy punkty pierwszej pomocy 

przedmedycznej? Różnica jest zasadnicza w wyposażeniu oraz zatrudnieniu kadry lekarskiej. O punktach 

medycznych mówi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym (Dz.U. 2012 poz. 181).  

Odpowiedź: 

Na terenie kąpieliska mają być zorganizowane punkty pierwszej pomocy przedmedycznej. Z uwagi na 

powyższe zamawiający modyfikuje następujące zapisy: 

1) pkt. 4.4.7. SWZ otrzymuje brzmienie:  

 „zorganizować punkty pierwszej pomocy przedmedycznej na obu kąpieliskach oraz zatrudnić personel 

posiadający stosowane uprawnienia do obsługi punktów na plaży wschodniej i zachodniej”; 

2) § 1 ust. 4 pkt. 7 załącznika nr 4 do SWZ – Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 „zorganizować punkty pierwszej pomocy przedmedycznej na obu kąpieliskach oraz zatrudnić personel 

posiadający stosowane uprawnienia do obsługi punktów na plaży wschodniej i zachodniej”. 

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowanego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00036575/01 z dnia 20.04.2021 r. Zostaną umieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania www.osir.ustka.pl. Ponadto zostaną dołączone do 

Specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

http://www.osir.ustka.pl/
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