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ZAŁĄCZNIK NR III.2e DO SIWZ

WYKAZ ZABEZPIECZEŃ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
L.P
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Brwinowska 4/8 - 3 budynki
Charci Skok 6- Gmina
Dębowa 5
Długa 23
Głowackiego 29
Grabowa 3 - 2 budynki
Grudowska 9
Grudowska 16
Inżynierska 3A
Krakowska 11
Królowej Jadwigi 11
Królewska 96
Krótka 4
Letnicza 2A - 2 budynki
Leśny Ślad 4 r.bud.1946
Literacka 26
Na Skraju 1
Niecała 4
Okólna 2A
Okólna 3
Okólna 3A
Okólna 4
Okólna 8A
Piłsudskiego 7 bl.II
Piłsudskiego 9 - 2 budynki
Prosta 18
Słowackiego 7
Turczynek I-IV(4 bud.mieszkalne)
Turczynek -kontenery 6 szt.
Warszawska 11
Warszawska 28 - 2 budynki
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Wojska Polskiego 85 - 2 budynki

Wykaz zabezpieczeń

Instalacja
sygnalizacji
pożaru

Monitoring
i system
antywłamaniowy

Stały dozór
sygnałów
przesyłanych

Gaśnice

Kraty w oknach

UWAGI !
Budynki wpisane do rejestru zabytków
pustostan - budynek po pożarze. Budynek wpisany do rejestru zabytków
Pustostan - budynek wyłączony z użytkowania

1 lokal - zamieszkały, pozostałe lokale - niezamieszkałe

tak

wpisany w rejestr zabytków

wpisany w rejestr zabytków
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33 Budynki - Turczynek
a) Turczynek 3a
Turczynek 3b - Baza Turczynek-bud.socjalny z
b) pomieszczeniami gospodarczymi ,
magazynowymi i garażami
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tak - częściowo
tak-monitoring

Basen sezonowy
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Spacerowa 20-Willa Waleria wpisany do rej.
Zabytków
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Targ - Piłsudskiego
budynki: WC, Socjalny-2, Paw. Handl.

Wykaz zabezpieczeń

tak-monitoring

tak

tak

tak

tak

tak

Na terenie monitoring video - rejestrator

tak

Wykonywane są wszystkie przeglądy zgodnie z obowiązujacym prawem budowlanym. Budynek
wyposażony we wszystkie urządzenia do obsługi basenu , pompy i inne . Obiekt wyposażony w
alarm monitorowany przez Straż Miejską. Budynek socjalny wyposażony w łazienki 3 szt. w pełni
wyposażone, 16 szt. kabin do przebieralni zamykanych drzwiami drewnianymi z okuciami,
pomieszczenie gastronomiczne,pom. ratownika, pomieszczenie rekreacyjne wraz z przynależnymi
zamykanymi boksami. Ogrzewacz wody. Ponadto prowadzona jest kontrola obiektu przez
pracowników ZGKiM przynajmniej 4x w miesiącu poza sezonem otwarcia obiektu. W okresie
zimowym częściej ze względu na konieczność kontroli temperatury w pomieszczeniu hydroforni
VI-VIII

tak

tak - częściowo

tak

2

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
Budynek jest ogrodzony.Ogrodzenie posesji wykonane jest ze stalowych kątowników zakończonych
w górnej części na ostro, posadowione na betonowym cokole, dwie bramy wjazdowe zamykane na
kłódki.W budynku zainstalowany jest system alarmowy z czujnikami ruchu i czujnikami dymu.
System alarmowy monitoruje firma Securitas, która w przypadku uaktywnienia systemu
alarmowego wysyła patrol interwencyjny docierający do obiektu zgodnie z umową w godzinach
dziennych 5-23 w ciągu 15 minut, w godzinach nocnych 23-5 w ciągu 10 minut. O każdej interwencji
powiadamiana jest Straż Miejska w Milanówku. Ponadto w zależności od potrzeb, budynek
kontrolowany jest przez pracowników ZGKiM ( przynajmniej 2-3 razy w ciągu miesiąca ) i
prowadzone są prace porządkowe oraz konserwacyjne w budynku i na terenie nieruchomości, co
odnotowane jest w wewnętrznych kartach pracy. Kontroli w budynku dokonują również
pracownicy Milanowskiego Centrum Kultury, ponieważ w budynku znajdują się ubezpieczone przez
nich eksponaty.

