Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i współorganizacja przy udziale wykwalifikowanej
kadry - zawodów z zakresu oficjalnych dyscyplin 10-tej edycji Światowych Igrzysk Sportowych –
The World Games 2017 tj. sportów wodnych – Narciarstwo wodne i Wakeboard.
OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie i współorganizacja na terenie Wrocławia przy udziale
wykwalifikowanej kadry zawodów z zakresu oficjalnych dyscyplin 10-tej edycji Światowych Igrzysk
Sportowych – The World Games 2017 tj. Narciarstwo Wodne i Wakeboard. Zawody odbywać się
będą w miejscu i według harmonogramu wskazanego przez Wrocławski Komitet Organizacyjny Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., tj. na rzece Odra (Kanał Stara Odra) pomiędzy mostami
Trzebnickimi, Wałem Karłowickim oraz ul. Pasterską (koordynaty mapy Google: 51.133248,
17.039716).

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do realizacji poniższych obowiązków:
1.

Wykonawca zobowiązuje się współpracować podczas działań na obiekcie wraz z Dyrektorem
Zawodów z ramienia Światowej Federacji danej dyscyplin i przedstawicielem Wrocławskiego
Komitetu Organizacyjnego - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. W tym celu Wykonawca
zapewni Przedstawiciela do bieżącej współpracy z WKO. Dodatkowo na czas zawodów
(uwzględniając dni montażu i demontażu) Wykonawca zapewni obsługę techniczną oraz zespół
organizacyjny niezbędny do płynnego przeprowadzenia zawodów zgodnie z wytycznymi IWWF –
International Waterski&Wakeboard Federation (w tym również zapewni spikera zawodów
znającego specyfikę danego sportu na czas trwania zawodów oraz posługującego się językiem
polskim i angielskim)

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury
sportowej niezbędnej do przeprowadzenia zawodów dla narciarstwa wodnego i wakeboardu.
Wszystkie elementy muszą być zgodne z przepisami International Waterski & Wakeboard
Federation oraz posiadać stosowne certyfikaty.

Do niezbędnego wyposażenie i materiałów na lądzie należą:



Przenośne radio-telefonów typu „krótkofalówka” (15 sztuk ze skonfigurowanymi dwoma
kanałami i zapasowymi bateriami);
Podstawowe narzędzia do napraw (zestaw narzędzi, w tym: klucz imbusowy, śrubokręt,
srebrna taśma izolacyjna „duct tape”)).

Do niezbędnej infrastruktury na wodzie należą:








Co najmniej 2 pomosty startowe (min. 20 m x 10 m) z przejściem/kładką dla łatwego
i bezpiecznego dostępu;
Co najmniej 1 pomost serwisowy do serwisowania łódek;
Wyznaczenie miejsca do tankowania holowników oraz łodzi ratowniczych;
Wyznaczenie miejsca do wodowania oraz naprawy łodzi;
Wyznaczenie miejsca do cumowania łodzi technicznych oraz łodzi ratowniczych;
Zabezpieczenie bojami, odbojnikami wyznaczonych stref.

Do niezbędnego sprzętu do organizacji zawodów narciarstwa wodnego należą:








2 łodzie do nart wodnych;
Tor do slalomu;
Tor do jazdy figurowej/freestyle;
Co najmniej 3 liny do slalomu z uchwytem;
Co najmniej 3 liny do skoku z uchwytem;
Co najmniej 3 shock tubes;
Tor do skoku na nartach wodnych z skocznią.

Do niezbędnego sprzętu do organizacji zawodów w wakeboardzie należą:
 2 łodzie motorowe do wakeboardu;
 Tor do wakeboardu;
 Boje startowe;
 Boje odcinające;
 Slider, tj. rampa do przejazdu bokiem.

3.

Wykonawca zapewni specjalistyczne zabezpieczenie medyczne dla uczestników na wodzie w
czasie trwania imprezy (uwzględniając dni treningowe i zawody) zgodnie z wytycznymi
Światowej Federacji - International Waterski&Wakeboard Federation.

Dokumenty, na które powołuje się Zamawiający znajdują się na stronie Światowej Federacji
właściwej dla danych sportów tj. International Waterski & Wakeboard Federation w zakładce Rules
(http://iwwfed.com/).

Harmonogram:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy w terminie od dnia 21 lipca 2017 r. do
dnia 30 lipca 2017 r.:
 21 do 23 lipca 2017 r. dni montażowe,
 24 lipca 2017 r. dzień treningowy,
 25 do 28 lipca 2017 - dni zawodów,
 29 do 30 lipca 2017 - dni demontażowe.

