
 

 
POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA GDAŃSKA 

 

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15 
 tel. +48 58 301-22-51 do 54, tel./fax. +48 58 301-55-23 

e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl 
www.bgpan.gda.pl 

 

Znak: bgpanVIII-222/17/2018                                                                                     Gdańsk, dnia 19 czerwca 2018 roku. 
 
 

 
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające na celu 

rozeznanie rynku na wykonanie prac związanych z pełnieniem kompleksowej 
całodobowej ochrony budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zakresy:  
• Jednoosobowa całodobowa ochrona fizyczna dwóch budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki 

Gdańskiej polegająca na obserwacji obrazu z kamer i obsłudze systemów monitoringu wizyjnego 
składającego się z 4 rejestratorów obrazu o maksymalnej możliwości podłączenia do 50 kamer. 
Budynek przy ul Wałowej 15 o powierzchni całkowitej 5183 m2, powierzchni zabudowy 951 m2, 
powierzchni działki 1330 m2 i 7 kondygnacjach naziemnych w kształcie litery L leżący u zbiegu ulic 
Wałowej i Łagiewniki;  
Budynek przy ul. Wałowej 24 o powierzchni 5238 m2, powierzchnia zabudowy 854 m2, powierzchnia 
działki 1225 m2 i 7 kondygnacjach naziemnych w kształcie prostokąta leżącego wzdłuż ul. Wałowej. 
• Monitoring telefoniczny i radiowy systemów zabezpieczenia elektronicznego (centrale alarmowe) - 2 
centrale alarmowe typu DCS będą podłączone do centrum monitoringu Wykonawcy, umożliwiającym 
przyłączenie instalacji alarmowych za pomocą łącza telefonicznego i wydzielonego łącza radiowego.  
• Monitoring telefoniczny i radiowy wraz z przekazywaniem sygnałów elektronicznych do 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - 2 centrale alarmowe (Sagita, Polon) zgodnie z przepisami PSP 
(umowa Wykonawcy z Państwową Strażą Pożarna w Gdańsku oraz aprobaty PSP na zmianę Operatora 
przez Abonenta). 
• Patrolowanie przez grupę interwencyjno-patrolową z czasem reakcji max 7 minut od chwili 
wezwania oraz wsparciem co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi lub zastąpienia podstawowej 
grupy w przeciągu 15 min. Na wyposażeniu grup winno być minimum: oznakowany samochód z 
zainstalowanym systemem gps, pałka typu Tonfa, kajdanki, broń palna. 

 
Prosimy o podanie ceny netto/brutto za wykonanie całości prac za jeden miesiąc usługi 
do dnia 21.06.2018 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: macmie@bgpan.gda.pl lub 80-858 
Gdańsk, ul. Wałowa 15 
      
Pozostałych informacji udziela Maciej Mielniczuk w godz. 9:00 – 14:00 tel. 583-012-251 do 
254 wew. 216; fax wew. 217; tel. 504 183 631;  e-mail: macmie@bgpan.gda.pl 
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