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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zakres obowiązków dla kwalifikowanych pracowników ochrony pobierających 

opłaty parkingowe na parkingu podziemnym 

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

§ 1

Parking podziemny Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu jest ogólnodostępny w godzinach
8.00 – 18.00 – od niedzieli do czwartku oraz w godzinach  8.00 – 20.00 – w piątki i soboty.

W  pozostałych godzinach dostęp do parkingu podziemnego mają osoby posiadające wykupione aktualne
abonamenty, osoby chcące skorzystać z parkingu podziemnego uiszczając opłatę dobową lub opłatę za
parkowanie nocne oraz osoby, które pozostawiły pojazd po godzinach otwarcia parkingu podziemnego.

§ 2

Wykonawca odpowiada za stan gotówki z pobranych opłat parkingowych.

§ 3

1.   Kwalifikowany pracownik ochrony pobierający opłaty parkingowe zobowiązany jest do:

- kulturalnego zachowania wobec osób korzystających z parkingu podziemnego,

- informowania osób korzystających z parkingu podziemnego  o wysokości opłaty parkingowej, godzinach
otwarcia parkingu, drodze bezpiecznego wyjścia i wejścia na parking,

- informowania o zakazie palenia tytoniu na terenie parkingu podziemnego i w budynku CSW  i przed
głównym wejściem do CSW.

- dbania o powierzone mienie (m. in. zabezpieczenie kasy fiskalnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
okresowe ładowanie baterii, natychmiastowe zgłaszanie usterek i uszkodzeń kasy do serwisu),

- bieżącego informowania dowódcy ochrony o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu instalacji
oddymiania parkingu podziemnego, systemu detekcji CO i innych zainstalowanych tam instalacji,

- sumiennego rozliczania czasu postoju samochodów na parkingu podziemnym,

- każdorazowego wydawania paragonu klientom wnoszącym opłatę parkingową,

- systematycznego rozliczania pobranych opłat w Dziale Księgowym.

2.  Obowiązkiem kwalifikowanego pracownika ochrony pobierającego opłaty parkingowe jest
codzienne sporządzenie raportu dobowego. Potwierdzeniem sporządzenia raportu dobowego jest
wydrukowanie raportu fiskalnego dobowego.  

3.  Raport fiskalny dobowy jest przechowywany przez kwalifikowanych pracowników ochrony
pobierających opłaty parkingowe.

4.  Dzienny utarg wraz z raportem fiskalnym dobowym przekazywany jest następnego dnia, a w
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przypadku dni wolnych od pracy w pierwszym dniu roboczym, do Działu  Księgowego.
Potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest dokument KP wystawiony przez Specjalistę  ds.
Księgowości.

5. W pierwszym roboczym dniu miesiąca pracownik ochrony pobierający opłaty parkingowe
zobowiązany jest wydrukować raport fiskalny miesięczny za miniony miesiąc i przekazać go  do
Działu Księgowego.


