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Gmina Rewal 
Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
 
Pismo: IE/341/16/04/07 Rewal dnia: 2008-01-16 
 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

P O W I A D O M I E N I E 
  

Dotyczy: udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, na Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaŜach strzeŜonych gminy 
Rewal 

 
 
Szanowni Państwo. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje, Ŝe do przedmiotowego 
postępowania wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
1. „Co Zamawiający rozumie pod pojęciem usługi ratownictwa morskiego? Jakie przepisy 

regulują ww. usługę? 
2. „Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ratownik morski?” Jakie przepisy regulują definicję 

ww. ratownika? 
3. „Jaka organizacja według Zamawiającego nadaje stopnie ratowników morskich?” 
 
 
Zamawiający odpowiada: 
 
  
Ad.1 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest (zgodnie z pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – SIWZ) m.in.: zorganizowanie morskich kąpielisk strzeŜonych na plaŜach 
strzeŜonych gminy Rewal. PoniewaŜ Gmina Rewal połoŜona jest nad Morzem Bałtyckim i w 
niniejszym postępowaniu chce wyłonić wykonawców (wykonawcę), którzy zapewnią 
bezpieczeństwo osób wypoczywających na plaŜach Morza Bałtyckiego - stąd określenie 
„ratownictwo morskie”, które wskazuje jednoznacznie (w odróŜnieniu od ratownictwa 
świadczonego na innych akwenach wodnych jak np. baseny, jeziora, rzeki) jakiego rodzaju 
doświadczenie winien prezentować oferent (wykonawca), aby dać rękojmię naleŜytego 
wykonywania umowy. Zdaniem Zamawiającego posiadanie doświadczenia w prowadzeniu 
ratownictwa na plaŜach połoŜonych nad morzem (doświadczenie w ratownictwie morskim) daje 
taką rękojmię. Stanowi o tym specyfika ratownictwa prowadzanego nad morzem (ratownictwa 
morskiego) z uwagi na występujące zmienne prądy morskie, zmienną temperaturę wody, zmiany 
dna kąpieliska, sztormy, falowanie wody, występowanie glonów, meduz, kamienisk i innych 
naturalnych „utrudnień” na kąpieliskach morskich, itp.    
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W ratownictwie nadmorskim stosowany są równieŜ inny sprzęt ratowniczy i inna technika 
ratownicza, co równieŜ przemawia za koniecznym rozróŜnieniem tego ratownictwa 
prowadzonego nad morzem od innego nie morskiego. 
 
Ratownik posiadający uprawnienia ratownika, ale nie mający doświadczenia w prowadzeniu 
ratownictwa nad morzem (morskiego) nie posiada, zdaniem Zamawiającego, niezbędnej 
wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które gwarantuje skuteczne działanie ratownicze nad 
morzem.   
 
Zamawiający nie zdecyduje się na sytuację, w której powierzenie opieki nad bezpieczeństwem 
kąpiących się w morzu zostanie powierzone wykonawcy, który nie ma doświadczenia w 
wykonywaniu usług ratownictwa w takim zakresie.  
 
 
Przepisy regulujące pracę ratownika na morskich plaŜach strzeŜonych są określone w 
Zarządzeniach Wewnętrznych ZG WOPR oraz w załączniku nr 5 do SIWZ . 
 
Ad.2 
Patrz Ad. 1 
  
Ad. 3 
Zamawiający udzielił juŜ odpowiedzi na to pytanie w Powiadomieniu z dnia 2008-01-09 nr 
IE/341/16/03/07, które zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dnia 09-01-
2008 r. (http://bip.rewal.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/29.dhtml).   
 
Dodatkowo informujemy, Ŝe Wykonawca obowiązany będzie równieŜ uiszczać naleŜny podatek 
od nieruchomości z tytułu przekazanych baz ratowniczych. 
 

Udzielone odpowiedzi stają się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu. 

Za Zamawiającego 
Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
  Tomasz Bartkowski 

 
 


