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Podstawowe obowiązki pracownika ochrony Ośrodka Wczasowego WUM w m. Somianka

Zapewnienie ochrony terenu i mienia Ośrodka Wczasowego WUM w m. Somianka poprzez prowadzenie bezpośredniej obserwacji ruchu osobowego i samochodowego.
Niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób nieupoważnionych:
a) uniemożliwianie wstępu osobom niepożądanym w tym szczególnie osobom  będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowującym się w sposób agresywny. 
b) osoby mające prawo do wstępu na teren Ośrodka Wczasowego to osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego. 
	Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń.
	Stałe patrolowanie terenu Ośrodka Wczasowego oraz jego najbliższej okolicy z częstotliwością zapewniającą właściwą ochronę  mienia, znajdującego się na terenie Ośrodka.
	 Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony zapewniający wykonanie usługi w wymianie: 

	 jeden pracownik ochrony fizycznej, w godz. 6.00-18:00,

dwóch pracowników ochrony fizycznej,  od poniedziałku do niedzieli od godz. 18.00 do godz. 6.00. 
5.1 „Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy wykonujący usługę posiadali licencje I lub II stopnia. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad pracą pracowników wykonywał pracownik posiadający licencję co najmniej pierwszego stopnia”.
	Strzeżenie mienia i wyposażenia obiektu poprzez:
	sprawdzanie zamknięcia wszystkich bram wjazdowych;

zwracania uwagi na osoby przebywające w bezpośredniej bliskości ogrodzenia Ośrodka;
	zwracania uwagi na pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki przy ogrodzeniu Ośrodka;
podejmowania natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku powstania pożaru, zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową.    
	Zapobieganie:  
	wjazdu na teren wszelkim pojazdom nie posiadającym stosownych upoważnień;
	zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu terenu Ośrodka;
	używaniu ognia otwartego na terenie Ośrodka, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia terenu.
	Utrzymywanie stałej łączności radiowej/telefonicznej z administracją WUM .
Zdawanie i obejmowanie służby w obiekcie poprzez dokonywanie stosownych wpisów do książki raportów oraz ustne przekazanie informacji o zaistniałych zagrożeniach, poleceniach przełożonych, własnych spostrzeżeniach dot. ochranianego obiektu oraz zaleceń administratora obiektu.  
	Podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zagrożenia, dla ochranianego Ośrodka i jego mienia.
Powiadamianie natychmiastowe Policji o istniejącym zagrożeniu.
	Powiadamianie natychmiastowe o istniejącym zagrożeniu administracji WUM.
	Do obowiązków wykonawcy należy trwałe oznaczenie obiektu za pomocą tablic informacyjnych, że obiekt ochraniany jest przez Wykonawcę. 



