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   Tabela A  

Oddział Regionalny AMW w Poznaniu 

Adres nieruchomości 

Rodzaj zabezpieczenia  

 

Dodatkowe informacje 
 

System alarmowy  

 

Babin-Olędry, gm. Strzałkowo 

pow. nieruchomości 12,3541 ha, 

zabudowany 7 obiektami o łącznej 

powierzchni użytkowej 2.938 m2 

nieruchomość ogrodzona 

 

Z monitoringiem 

elektronicznym 

- Istnieje możliwość podpięcia central do sieci elektroenergetycznej, 

- zamontowanie min. 17 czujników ruchu w tym, (w budynku nr. 159 - min 8 czujników, bud. nr. 

160 – min. 6 czujników, bud. 155- min 3 czujniki ) 

- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR. 

- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, 

lecz nie później niż w czasie …. minut w dzień (od 6.00 – do 22.00) ,……….. 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 01.04.2018r. 

- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy. 

Porażyn, gm. Opalenica 

Bukowiec Stary 2A 

pow. nieruchomości 3,3600 ha. 

Zabudowany 14 obiektami o łącznej 

powierzchni użytkowej 4.755,00 m2, 

nieruchomość ogrodzona. 

Z monitoringiem 

elektronicznym 

- Istnieje możliwość podpięcia centrali do sieci elektroenergetycznej, 

- zamontowanie min. 22 czujników ruchu, w tym (bud nr. 1 – min. 20 czujników, bud nr.2 – min. 

2 czujniki) 

- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR. 

-Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, 

lecz nie później niż w czasie ….. minut w dzień (od 6.00- do 22.00) , ….. 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 od01.04.2018r. 

- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy. 

Śrem 

ul. Kilińskiego 20 

Budynek wyłączony z eksploatacji po 

byłym internacie 

Z monitoringiem 

elektronicznym 

- Istnieje możliwość podpięcia centrali do sieci elektroenergetycznej, 

- zamontowanie min. 6 czujników, 

- miejsce zamontowania zostanie uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem OR. 

- Zapewnienie reakcji grupy interwencyjnej - reakcja na otrzymane sygnały alarmowe natychmiast, 

lecz nie później niż w czasie ….. minut w dzień (od 6.00-do 22.00) , …… 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 01.04.2018r. 

- Zamontowany system alarmowy jest własnością Wykonawcy.  

 

 


