Załącznik nr 7 f do siwz
ZAKRES
OBIEKT
CZAS PRACY

CZYNNOŚCI

OCHRONY

- Tor Kolarski - rejon objęty dozorem obejmuje cały teren obiektu
wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami
- określony jest w godzinach - w soboty, niedziele i święta:
od 7.00 – 22.00 tj. 15 godzin na dobę
OBOWIĄZKI

1. Ochrona obejmująca dyżur zobowiązana jest do:
a)
b)
c)
d)

przejęcia książki dyżurów i dokonania w niej wpisu o rozpoczęciu ochrony,
dokonywania opisu przebiegu dyżuru do książki zgodnie z istniejącym stanem faktycznym,
sprawdzenia stanu porządków w portierni i jej rejonie,
przeglądu rejonu objętego dozorem ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan zamknięć
pomieszczeń, okien (w/w czynności wykonuje przed przyjęciem dyżuru).

2. Zadania i obowiązki ochrony w trakcie pełnienia dyżuru:
a) wykonywanie prac porządkowych na obiekcie:
- w czasie obchodów obiektu zbieranie pojedynczych śmieci z terenów
trawników, schodów, skarp, chodników i parkingów,
- wyrzucanie śmieci z wszystkich koszy w soboty, niedziele i święta,
- utrzymywanie porządku na terenie tzw. ,,dozorcówki”,
- w czasie zimy odśnieżanie głównych dojść na obiekcie i posypywanie
piaskiem oblodzonych powierzchni w czasie pełnienia dyżuru,
b) otwieranie drzwi wejściowych do budynku pawilonu sportowego (wejście od szczytu) tylko
w sytuacjach alarmowych,
c) wpuszczanie osób uprawnionych wraz z zawodnikami na treningi – dotyczy zadaszonego
toru kolarskiego (soboty),
d) wpuszczanie w soboty osób uprawnionych wraz z uczestnikami zajęć, po uprzednim wpisie
do zeszytu treningów – dotyczy hali sportowej, z dopilnowaniem jej w czasie trwania zajęć,
e) wydawanie sprzętu dla osób korzystających z boisk do piłki plażowej tylko po informacji
uzyskanej od kierownika obiektu o zamówieniu treningu,
f) zapalanie oświetlenia terenu o zmierzchu i gaszenie rano,
g) dokonywanie obchodu i sprawdzanie zamknięć pomieszczeń oraz poprzez nasłuch
kontrolowanie sprawności instalacji wodnej i c.o. w pomieszczeniach, przynajmniej:
- 7 razy w ciągu dyżuru dzienno-wieczornego (15 godzin),
h) w trakcie dokonywania obchodów zwracanie szczególnej uwagi na zamknięcia pomieszczeń
i okien, wyłączanie zbędnych odbiorników energii elektrycznej oraz na ewentualne oznaki
palenia i tlenienia się materiałów, a także na prawidłową pracę kotłowni (w przypadku awarii
telefoniczne powiadomienie serwisu),
i) kontrolowanie celowości i identyfikowanie osób przybywających na teren obiektu
(szczególnie w godzinach późnowieczornych),
j) dopilnowanie przestrzegania przepisów p.poż i porządkowych przez osoby przebywające
na terenie obiektu,
k) nie dopuszczanie do zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający
bądź utrudniający ich natychmiastowe użycie,
l) przestrzeganie zakazu przebywania osób postronnych (nie związanych w żaden
sposób z działalnością sportową na obiekcie) oraz wprowadzających zwierzęta jak również
spożywających napoje alkoholowe,
ł) zabrania się wpuszczania osób postronnych na teren tzw. ,,dozorcówki”.

