Załącznik Nr 6 do Umowy Nr ……………..
z dnia ……………………

Monitoring – Tabela
Obiekty Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu

Adres nieruchomości

1 część zamówienia
Porażyn, gm. Opalenica
Bukowiec Stary 2A
pow. nieruchomości 3,3600 ha. Zabudowany 14
obiektami o łącznej powierzchni użytkowej
4.755,00 m2, nieruchomość ogrodzona.

1 część zamówienia
Śrem ul. Kilińskiego 20
Budynek wyłączony z eksploatacji po byłym
internacie

Termin
realizacji
usługi

Od dnia
podpisania
umowy
jednak nie
wcześniej
niż od
16.05.2019
30.06.2020

0 Od dnia
podpisania
umowy
jednak nie
wcześniej
niż od
16.05.2019
30.06.2020

Rodzaj
zabezpieczenia

Dodatkowe informacje

System alarmowy

Z monitoringiem
elektronicznym

- Istnieje możliwość podpięcia centrali do sieci elektroenergetycznej,
- zamontowanie min. 21 czujników ruchu, w tym (bud Nr 1 – min. 18 czujników,
bud Nr 3 – min. 2 czujniki)
- dodatkowo zamontowanie do ………… czujek z kamerą *
- manipulator z wyświetlaczem LCD lub LED wskazującym (uzbrojenie jak i
rozbrojenie) zamontowanego systemu oraz poprawność zasilania systemu;
- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR.
-Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały
alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 25 minut** w dzień (od 6.00do 22.00) , 15 minut w nocy (od 22.00- do 6.00) od chwili przesłania sygnału.
- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia protokolarnego przekazania
nieruchomości, jednak nie wcześniej, niż od 16.05.2019r.
- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy, cały koszt
montażu, konserwacja i utrzymania w pełnej sprawności należy do Wykonawcy

Z monitoringiem
elektronicznym

- Istnieje możliwość podpięcia centrali do sieci elektroenergetycznej,
- zamontowanie min. 5 czujników,
- dodatkowo zamontowanie do ………… czujek z kamerą *
- manipulator z wyświetlaczem LCD lub LED wskazującym (uzbrojenie jak i
rozbrojenie) zamontowanego systemu oraz poprawność zasilania systemu
- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR.
- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały
alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut** w dzień (od 6.00-do
22.00) , 5 min. w nocy (od 22.00- do 6.00) od chwili przesłania sygnału.
- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia protokolarnego przekazania
nieruchomości, jednak nie wcześniej niż od 16.05.2019r.
- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy, cały koszt
montażu, konserwacja i utrzymania w pełnej sprawności należy do Wykonawcy

Obiekty Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu

Adres nieruchomości

Termin
realizacji
usługi

Rodzaj
zabezpieczenia

Dodatkowe informacje

System alarmowy

2 część zamówienia
Ostrów Wlkp. woj. wielkopolskie
ul. Partyzancka 32, działka Nr 9/2,
obręb 0066 Ostrów Wlkp.
pow. nieruchomości 0,5739 ha, zabudowy
budynek nr 1 administracyjny o :
kubaturze 5 030,00 m3,
powierzchni użytkowej 788,0 0 m2
ilość kondygnacji – 3
budynek nr 2 garażowy I o :
kubaturze 928,00 m3,
powierzchni użytkowej 215,00 m2
ilość kondygnacji – 1
budynek nr 3 garażowy II o :
kubaturze 653,00 m3,
powierzchni użytkowej 178,00 m2
ilość kondygnacji – 1
budynek nr 4 kojce dla psów o :
kubaturze 192,00 m3,
powierzchni użytkowej 87,40 m2
ilość kondygnacji – 1
budynek nr 5 (wiata stacji paliw) o :
zbiornik cylinder leżący 5 m3,
zbiornik cylinder leżący 11 m3,
nieruchomość ogrodzona

Od dnia
podpisania
umowy do
30.06.2020

Z monitoringiem
elektronicznym

3 część zamówienia
Poznań
ul. Winogrady 142
pow. nieruchomości 0,1003 ha, zabudowa1
budynek o łącznej kubaturze 1601,00m 3,
powierzchni użytkowej 356 m2
ilość kondygnacji naziemnych 2
ilość kondygnacji piwnicznych 1
nieruchomość ogrodzona

01.06.2019
30.06.2020

Z monitoringiem
elektronicznym

- Istnieje możliwość podpięcia central do sieci elektroenergetycznej,
- zamontowanie min. 5 czujników ruchu w budynku nr 1 administracyjnym,
- dodatkowo zamontowanie do ……….. czujek z kamerą *
- manipulator z wyświetlaczem LCD lub LED wskazującym (uzbrojenie jak i
rozbrojenie) zamontowanego systemu oraz poprawność zasilania systemu
- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR
AMW.
- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały
alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut **w dzień (od 6.00 –
do 22.00), 5 minut w nocy (od 22.00 - do 6.00) od chwili przesłania sygnału.
- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia protokolarnego przekazania
nieruchomości, jednak nie wcześniej niż od 16.05.2019r.
- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy, cały koszt
montażu, konserwacja i utrzymania w pełnej sprawności należy do Wykonawcy

- Istnieje możliwość podpięcia central do sieci elektroenergetycznej,
- zamontowanie min. 4 czujników ruchu w budynku,
- dodatkowo zamontowanie do ……….. czujek z kamerą *
- manipulator z wyświetlaczem LCD lub LED wskazującym (uzbrojenie jak i
rozbrojenie) zamontowanego systemu oraz poprawność zasilania systemu
- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR
AMW.
- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały
alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut **w dzień (od 6.00 –
do 22.00) , 5 minut w nocy (od 22.00 - do 6.00) od chwili przesłania sygnału.
- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia protokolarnego przekazania
nieruchomości, jednak nie wcześniej niż od 01.06.2019r.
- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy, cały koszt

Obiekty Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu

Adres nieruchomości

Termin
realizacji
usługi

Rodzaj
zabezpieczenia

Dodatkowe informacje

System alarmowy
montażu, konserwacja i utrzymania w pełnej sprawności należy do Wykonawcy

3 część zamówienia
Siedziba Oddziału Regionalnego Agencji
Mienia Wojskowego w Poznaniu
ul. Dojazd 30
Kompleks składa się z budynku administracyjno biurowego oraz 7 budynków biurowo warsztatowo - magazynowych z wynajmowanymi
lokalami użytkowymi dla prywatnych podmiotów
handlowo - usługowych.
Obiekt jest w całości ogrodzony płotem z
elementów betonowych oraz siatki o wysokości od
1.5 do 2,0 metrów.
Jedyny wjazd do kompleksu od ul. Dojazd jest
otwarty i niestrzeżony.
Łączna powierzchnia kompleksu wynosi 12 624
m2.
budynek Nr 1o :
o kubaturze 00 m3,
powierzchni użytkowej m2
ilość kondygnacji naziemnych – 2
ilość kondygnacji podziemnych – 1

Istnieje możliwość podpięcia central do sieci elektroenergetycznej,
2 x karta SIM do centrali
2 x nadajnik do komunikacji z Centrum Monitoringu
5 x pilot antynapadowy (Kancelaria, BOK, Sekretariat, Dyrektor, Sklep)
- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały
alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 15 minut **w dzień (od 6.00 –
do 22.00) , 5 minut w nocy (od 22.00 - do 6.00) od chwili przesłania sygnału.
- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia protokolarnego przekazania
nieruchomości, jednak nie wcześniej niż od 01.06.2019r.

01.06.2019
30.06.2020

Z monitoringiem
Elektronicznym

budynek Nr 2 o:
o kubaturze 807,54m3,
powierzchni użytkowej 269,18 m2
ilość kondygnacji naziemnych – 1
budynek Nr 3 o:
o kubaturze,167,40 m3,
powierzchni użytkowej 55,80 m2
ilość kondygnacji naziemnych – 1
4 część zamówienia
Sieradz
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 110

01.09.2019
30.06.2020

Z monitoringiem
elektronicznym

- Istnieje możliwość podpięcia central do sieci elektroenergetycznej,
- zamontowanie min. 5 czujników ruchu w budynku nr 1 administracyjnym,
- dodatkowo zamontowanie do ……. czujek z kamerą *
- manipulator z wyświetlaczem LCD lub LED wskazującym (uzbrojenie jak i
rozbrojenie) zamontowanego systemu oraz poprawność zasilania systemu
- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR

Obiekty Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu

Adres nieruchomości

Termin
realizacji
usługi

Rodzaj
zabezpieczenia

Dodatkowe informacje

System alarmowy
AMW.
- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały
alarmowe natychmiast, lecz nie później niż w czasie 10 minut **w dzień (od 6.00 –
do 22.00), 5 minut w nocy (od 22.00 - do 6.00) od chwili przesłania sygnału.
- Termin rozpoczęcia świadczenia usługi – od dnia protokolarnego przekazania
nieruchomości, jednak nie wcześniej niż od 01.09.2019 r.
- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy, cały koszt
montażu, konserwacja i utrzymania w pełnej sprawności należy do Wykonawcy

*Montaż dodatkowych czujek z kamerą stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Ostateczna ilość zamontowanych czujek zostanie wpisana zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy. Wykonawca może zaproponować dodatkowe czujki w ilości do 4,3,2,1 lub 0 sztuk.

** Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień zostanie odpowiednio skrócony o czas zaproponowany przez Wykonawcę w formularzu oferty zgodnie z kryterium oceny
ofert.

