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Pan Waldemar Waligórski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie

Odpowiadając na zapytanie Radnej Pani Małgorzaty Kaptur znak BR.0003.761 .2014 z

dnia 13 marca 2014r.w sprawie korzystania przez Gminę z usług firm ochroniarskich

Burmistrz Gminy Mosina informuje:

Tj Nazwa firmy ochroniarskiej Zakres działania
T Grupa Hunters Sp. zo.o. -przyłączenie system alarmowego, dbałość o jego

2011 -2014 sprawność techniczna, konserwacja całodobowe czuwanie
nad strzeżonym obiektem i podejmowanie interwencji
przez pracowników ochrony w przypadku alarmu.
- patrolowanie przez zmechanizowane grupy
interwencyjne obiektu i terenu przyLegającego do
obiektu. Doraźny nadzór i interwencja w stwierdzeniu
włamania napaści Lub dewastacji mienia.
- ochrona osobowa imprez organizowanych przez Mok i
imprez organizowanych przez OSIR

T Sezam Sp.zo .o. Przyłączenie system alarmowego, dbałość o jego
Rok: 2014 sprawność techniczna, konserwacja całodobowe czuwanie

nad strzeżonym obiektem i podejmowanie interwencji
przez pracowników ochrony w przypadku alarmu.

T Joker Sp. zo. o. - monitorowanie sygnałów Lokalnego systemu aLarmowego
Rok 2014. włamania i napadu za pomocą diaLera telefonicznego -

zainstaLowanego w obiekcie oraz podjęcie interwencji;
- sprawdzenie sygnału, zapobieżenie powstania szkody
lub zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenie obiektu w
przypadkach postania szkody i zawiadomienie abonenta
oraz odpowiednie służby, oznakowanie monitorowanego
obiektu,

SOLID Group Sp. zo. o. - serwis całodobowy, sprawdzanie stanu centraLi, czujek,
2012-2014 szyfratorów, sygnaLizatorów optyczno-akustycznych,

zasiLania awaryjnego I innych urządzeń wchodzących w
skład system sygnaLizacji włamań I napadu, wymiana
zużytych bezpieczników, sprawdzenia całości
okabLowania, stanu akumuLatorów i pomiaru napięcia w
punktach pomiarowych, sprawdzania całości działania
całego systemu poprzez wyłonienie próbnego alarmu
-przyjmowanie sygnałów lokalnego sytemu aLarmowego i
przekazywanie odpowiadających tym sygnałom informacji
wskazanym przez podmiot instytucjom;
- podejmowanie interwencji na każdy sygnał alarmowy;
- monitorowanie i rejestrowanie uzgodnionych sygnałów

Urząd Miejski w Mosinie
-

p[. 20 Października 1, 62-050 Mosina
te[. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um®mosinap[, www.mosinap[



Otrzymują:

1. Adresat;
2. Pani Małgorzata Kaptur - Radna Rady Miejskiej w Mosinie.
3. aa.
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Julia Olejniczak-Kowalska
Sekretarz Gminy, tel. 61 8109-554

przyjętych z Lokalnego systemu aLarmowego.

- udostępnienie wyciągu z

automatyczne powiadomienie

uprawnionych,

- ochrona osobowa imprez.

rejestru sygnałów,

telefoniczne osób
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