Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 - ankieta budynki

Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pszczyna oraz Żłobka Miejskiego w Pszczynie

cegła pełna ściany nośne

drewniane

dźwigary drewniane

papa

spadzisty jednostronnie

elektryczne,wodociągowe,
odgromowe

częściowe

beton/żelbeton

żelbetowe

dźwigary stalowe

papa

płaski

elektryczna, gazowa,

1940

3

całkowite

cegła

gipsowe

podpory drewniane

dachówka

stromy

elektryczna, gazowa,

1969

2

tak

cegła

drewniane

dźwigary drewniane

dachówka

spadzisty

elektryczna, gazowa, wodociągowa,
odgromowa

2005

3

tak

beton wylewany na mokro

żelbetowe

kształtowniki stalowe w
stropodachu

dachówka bitumiczna,
1xpapa na płytach OSB

spadzisty

600,00

1962

parter

tak

cegła, pustaki żelbeton

żelbetowe

akermany

papa

778,78

1904,
rozbudowa
2013-2015

mieszkanie na potrzeby
przedszkola

120,00

przedszkole

280,00

43-200 Pszczyna, ul.
Staromiejska 41

przedszkola

1360,56

Przedszkole Publiczne nr 8

43-200 Pszczyna, ul. Jana Kupca
1

cele oswiatowe

Przedszkole Publiczne nr 10

43-229 Ćwiklice, ul. Aleksandra
Zawadzkiego 5

Przedszkole Publiczne

budynek przedszkolny z
mieszkańcami

3

Przedszkole Publiczne nr 4

43-200 Pszczyna, ul. Narcyzów 30

4

Przedszkole Publiczne nr 7

5

7

Przedszkole Publiczne nr 14

43-245 Studzionka, ul. Jedności 7

8

Przedszkole Publiczne nr 21
im. Misia Puchatka

43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa
27

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Książąt Pszczyńskich

Szkoła Podstawowa Nr 2 im
Jadwigi Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa
Weszki w Rudołtowicach

przedszkole

623,76

928,25

Szkoła Podstawowa nr 1 budynek szkolny
dobudowana szatnia

3483,17
237,30

43-200 Pszczyna, ul. Stefana
Batorego 24

szkoła

3500,00

43-200 Pszczyna, ul Katowicka
47

budynek dydaktyczny

1423,5

1970

1984

1897r.
2014

2

2

1

tak cześciowe

cegła, pustak

tak

ncegła pełna,wkład ścian nośnychmieszany

3nadziemna, 1
- podziemna
2nadziemne

lata
międzywoje 3 nadziemne
nne
1912budynek
główny
1975-obiekt
3
sportowy,
2006- 2010 kolejne
rozbudowy

częściowe

tak- częściowo

1008,06

1981

2

tak

648,00

2005

1

nie

plac zabaw
zaplecze socjalne z
łącznikiem
plac zabaw duży

442,50

2008

brak

190,00

2007

493,00

2014

43-200 Pszczyna, ul. Marii
Konopnickiej 44

szkoła

1190,00

1963

3

43-229 Ćwiklice
ul.
Męczenników Ośwęcimskich 71

Szkoła Podstawowa Nr7 im.
Żołnierzy Wrzesnia w
Ćwiklicach

43-200 Poręba,
ul. Szkolna 8

43-245 Studzionka, ul. Henryka
Jordana 3a

własne

dach

hydranty - 2, gasnice-2

alarm

miejskie

remont dachu

10 gaśnic

kraty w pomieszczeniach z
komputerami (2 pomieszcz.)

własne-elektryczne

wymiana okien

3 gaśnice

własne - gazowe

adaptacja mieszkania o pow.
78m na cele przedszkola

5 gaśnic

elektryczna

Kotłownia z SP nr3

powiększenie budynku
przedszkola o 5 sal

gaśnica proszkowa -6szt;
hydrant wewnętrzny 4szt

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

wlasne piece CO gazowe

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

wlasne- gazowe- 2 piece

własne-gaz

stropodach

papa

płaski

cegła i drewno

drewniana, dwustalowa,
płatniowa

dachówka

spadzisty,wiekospadowy

elektryczna, gazowa

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa,
odgromowa

drewniane

cegła

zabezpieczenia p.poż

żelbetowe

żelbetowe

z pełnej cegły ceramicznej

ostatnie istotne
remonty/modernizacje

żelbetowe

żelbetowe

cegła/pustaki

drewniane, żelbetowe

cegła pelna

żelbetony, płyty kanałowe

płyty dachowe żelbetowe

papa

6-gaśnic

nie

6 gaśnic, 2 hydranty
wewnętrzne

brak

miejskie - cieplociąg

malowanie korytarza,
kuchni

wykonanie
drenażu,izolacji,poziomej
i pionowej ścian piwnicGaśnica proszkowa-10
kraty w drzwiach w Sali
etap III oraz roboty
szt.,gaśnica śniegowa-2 szt.,
informatycznej, monitoring
ogólnobudowlane ;
gaśnica wodno-pianowa 1
zewnętrzny i wewnętrzny, instalacja
osuszenie,odggrzybianie szt., hydrant wewnętrzny-6
alarmowa na korytarzach
oraz izolacja
szt.
przewiwwilgociowa
budynku Szkoły

dzwigary drewniane

gont bitumiczny

wielospadowy

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, kanalizacyjna,
odgromowa

własna kotłownia zasilana
gazem

Częściowe ocieplenie
strychu

18 gaśnic, 4 hydranty
wewnętrzne

alarm, kamery na zewnątrz i
wewnątrz

własne-kotłownia

2011-2012-odnawianie
elewacji szkoły, ostatni
etap wymiany okien,
2014-przebudowa klatki
schdowej, 2015modernizacja kotłowni

gaśnice -18 , hydranty
wewnętrzne -2, hydranty
zewnętrzne - 0

monitoring wewnątrz i na
zewnątrz,alarm w sekretariacie,
bibliotece i pracowni komputerowej,
kraty w oknach - pokój
nauczycielski, biblioteka, gabinet
pielęgniarki,

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa
elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa
brak
elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa
brak

własne- kotłownia gazowa

remont tarasu, remonty

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

własne: piec, kotłownia
zasilane gazem

-

własne (piec/kotłownia)

Malowanie sali lekcyjne,
wymiana wykładziny
dopłogowej w gabinecie
pedagoga

dźwigary stalowe, dźwigary
drewniane

papa, gonty bitumiczne,
dachówka

elementy dachu to
prefabrykowane płyty oparte
dźwigary drewniane łukowe

plandeka

łukowaty

brak

brak

brak

papa

płaski dwuspadowy

płaski, spadzisty

dach płaski dwuspadowy

nie

pustaki betonowe, cegła pełna

stropodach żelbetowy

nie

brak

brak

brak

brak

brak

tak

cegła/pustak

żelbetowe

dźwigary betonowe

papa

płaski

stara część szkoły - dźwigary
papa
drewniane
nowa część szkoły - betonowe

elektryczna,
gazowa,wodociągowa,odgro
mowa

-elektryczne
-gazowa
-wodociągowa
-odgromowa

płaski

własne, kotłownia gazowa

7 gaśnic, 2 hydranty
wewnętrzne
1 gaśnica, 1 hydrant
wewnętrzny

brak

brak
gaśnice - 21
hydranty wewnętrzne - 11

gaśnica proszkowa GP4 -1szt. GP6- 10szt.
Gaśnica śniegowa GS2- 1szt
Gaśnica gastronomiczna-1
sztuka
Hydwrant wewnętrzny DN25 - 4 sztuki

kraty : sala nr 8, biblioteka,
gab.logop.magazyn gł. Szatnie;
monitoring : 2 kamery zewnętrzne, 3
kamery w szatniach, alarm :
sekretariat, gab.dyrektora,korytarz
parter, pracownia komputerowa,
korytarz przed szatniami
monitoring, kamery (wewnątrz,
zewnątrz); instalacja alarmowa:
s.31, s.33, pomieszczenia
administracyjno - biurowe (1,2,3),
pokój nauczycielski
instalacja alarmowa
- sala komputerowa
- sekretariat szkoły monitoring,
kamery
kamery
wewnetrzne:parter, I i II piętro
(korytarze)
kamery zewnętrzne: boisko szkolne,
plac zabaw, parking szkolny

480

2008 - sala
gimnastycz
na
z zapleczem

2

nie

beton, ocieplenie

żelbetonowe

sala gimnastyczna wiązar
drewniany

blacha trapezowa

częściowo płaski i dwuspadowy

elektryczna, gazowa,
odgromowa, wodociągowa

nagrzewnice, kocioł w szkole/
gaz

---

---

---

890

1993 szkoła

3

tak

cegła ocieplenie

żelbetonowe

drewniana

blacha trapezowa

częściowo płaski i dwuspadowy

elektryczna, gazowa,
odgromowa, wodociągowa

własne/ kocioł grzewczy/ gaz

wymiana okien/
instalacja pracowni
komputerowej

14 gasnić, 3 hydranty
wewnętrzne, 1 hydrant
wewnętrzny

kraty w drzwiach
2 pracowni
komputerowych, instalacja
alarmowa w sekretariacie, gabinecie
dyrektora,praconi komputerowej

1250,16

1973

3

tak
(część budynku
podpiwniczona)

pustaki

żelbetowe

stropodach żelbetowy

papa

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

własne, gazowe

1973/ 2017

1i2

tak
(część budynku
podpiwniczona)

pustaki

żelbetowe

stropodach żelbetowy

papa

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

własne, gazowe

tak

sciany konstrukcyjne: filary
żelbetowe, murowany ytong, ścianki
działowe: murowany ytong

dwuspadowy

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

ogrzewanie budynku z
kotłowni PG 5 Studzionka

Szkoła / edukacja

szkoła

publiczna

oddziały przedszkolne

szkoła

2231,70

2001

3

żelbetowe

dźwigary drewniane

blacha

drenaż budynku,
osuszanie piwnic (2011instalacja alarmowa (korytarz dół,
2012), modernizacja
sekretariat, gabinet dyrektora, sala
10 gaśnic, 2 hydranty wew. 1
nawierzchni boiska
komputerowa, centrum
hydrant zew.
szkolnego (2014)
multimedialne) monitoring (kamery
modernizacja kuchni
korytarze, plac zabaw)
(2016)
rozbudowa budynku
(2017)

43-245 Studzionka, ul. Henryka
Jordana 3

placówka oświatowa

2822,77

1969

3

tak

cegła,pustak

żelbetowe

żelbetowe, dzwigary
drewniane, dźwigary stalowe

papa, blacha

płaski

elektryczna,gazowa,
wodociągowa

własne-kotłownia gazowa

rozbudowa kuchni 2008,
wymiana drzwi na
basenie 2010, remont
kotłowni 2008,remont
Sali
gimnastycznej,pokoju
nauczycielskiego 2013,
remont wnętrza szkoły
2007, remont kotłowni
2008

43-230 Wisła Mała, ul. Sokola 10

szkoła

2163,86

1968

3

tak

cegły, pustaki i żelbeton

żelbetowe

beton,dźwigary drewniane i
żelbeton

papa

płaski

elektryczna, gazoowa,
wodociągowa, odgromowa

własne

termomodernizacja
budynku szkoły,
wymiana instalacji CO

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 13

w planie

cztery kotły centralnego
ogrzewania gazowego

1

stara część szkoły - stropy
nowa drewniane
nowa część szkoły - stropy
żelbetowe

gaśnice, hydranty, czujniki
dymu, czujniki wypływu gazu

elektryczna, gazowa, wodnokanalizacyjna, cztery kotły
centralnego ogrzewania
gazowego, instalacja
piorunochronna,

brak

stara część szkoły- cegła
część szkoły- beton/żelbeton

6 gaśnic

brak
Instalacjia alarmowa w
pomieszczeniach budynku
głównego
metalowe drzwi i kraty w oknie
kancelarii

płaski

brak

3 tak/częściowe

ocielenie dachu remont
tarasu 2016r
wymiana pieca
gazowego X 2011,
rozbudowa oddano IX
2015
wymiana pieca
gazowego X 2011,
rozbudowa oddano IX
2015

zabezpieczenia przeciw
kradzieżowe

dach wentylowany- płyta
zelazobetonowa na żebrach
pokryta papą

nie

1689,3 1936-1939

ogrzewanie

dżwigary stalowe

część ścian żelbetony, część
poliwęglan
brak

Szkoła Podstwowa nr 11

43 -200 Poreba, ul. Szkolna 10

brak

tak

szkoła

43-229 Rudołtowice;
ul. Anieli Krzywoń 5

żelbeton

nie

hala sportowa

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Józefa Pukowca

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Żołnierzy Wrzesnia w
Ćwiklicach

budynek - przeznaczenie

43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bp.
Bogedaina 1

43-200 Pszczyna, ul. Marii
Konopnickiej 39

16

nie

1

1967

Przedszkole Publiczne nr 2
im Juliana Tuwima

15

2

lata
osiemdziesi
ąte

2

14

instalacje

368,50

43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa
12
43-200 Pszczyna
ul.Poniatowskiego 5

13

rodzaj dachu

1125,00

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

12

pokrycie dachu

biuro

Pszczyński Zarząd Edukacji

11

konstrukcja dachu

budynek przedszkola

1

10

stropy

ilość
kondygnacji

Adres

9

ściany budynku

rok
budowy

Placówka

6

podpiwniczenie/
kondygnacje
poniżej poziomu
"0"

powierzchnia
całkowita
(w m2)

Lp.

4 gasnice, 2 hydranty wew., 1
hydrant zew.
hydranty wewnętrzne - 3 szt.
hydranty zewnętrzne - 1 szt.
liczba gaśnic - 10

kamery na zewnątrz i wewnątrz
budynku,
instalacja alarmowa w 27, R27 A,
32,38

gaśnice - 20 szt, hydrant
wewn. 2 szt,

kraty w oknachgab.dyrektora,sekretariat, krata w
drzwiach sali 27, monitoring,kamery
wewn. I zewnetrzne, instalacja
alarmowa -gab.dyrektora,
sekretariat, sala 31, sala 27 .

kraty w oknach(sala komp.),
13 gaśnic, 4 hydranty wewn., monitoring i kamery(wewn. i zewn.),
1 hydrant zewn.
instalacja alarmowa w budynku
szkoły
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17

Szkoła Podstawowa nr 18 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Ks.
Jana Twardowskiego

43-200 Pszczyna, ul. Księżycowa
25

18

Szkoła Podstawowa nr 19

43-200 Brzeźce, ul. Pokoju 2

43-211 Piasek, ul. Szkolna 4

19

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Piasku

43-211 Piasek, ul. Szkolna 2

20

21

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Czarkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Studzienicach

Budynek szkoły

1275,00

1980

3+1

tak

beton, żelbeton, cegła

żelbetowe

żelbetowe

beton, styropapa

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa,odgromowa

miejskie

brak

13- gaśnic; 8- hydrantów
wew; 1- hydrant zew

Budynek szkolny

687,54

1924-1925

3

tak

cegła, pustaki

żelbetowe

dźwigary drewniane

dachówka

wielospadowy, płaski

elektryczna , gazowa,
wodociągowa, odgromowa

kotłownia gazowa

----------------

9 gaśnic
1 hydrant zewnętrzny

------------------

Sala gimnastyczna

552,39

2010

1

nie

beton/żelbeton

Szkoła

2381,00

1968

2

tak

beton/żel

43-215 Studzienice, ul. św. Jana
Pawła II 74

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Łące

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Wiśle Wielkiej

dwuspadowy

elektryczna , gazowa,
wodociągowa, odgromowa

kotłownia gazowa

papa

płaski

elektryczna, gazowa, wodna,
odgromowa

wlasne

rozbudowa(świetlica,
sztania)

drewniane

dachówka

wielospadowy

elektryczna, wodna
odgromowa

szkolne

montaż centrali
wentylacyjnej

2 gaśnice

brak

dźwigary drewniane

papa

płaski -dwuspadowy

elektryczna,gazowa,wodocią
gowa, odgromowa

własne - gazowe

malowanie

hydrant wew-2
szt,zewnetrzny 1 szt. gaśnice
-12 szt

kamery na zewnatrz i wewnątrz

elektryczna,gazowa,wodocią
gowa, odgromowa

dźwigary stalowe i drewniane

papa,gont bitumiczny,blacha

płaski, wielospadowy

płyty gipsowe

dźwigary drewniane

papa,

spadzisty

płyty żelbetowe

dźwigary stalowe i drewniane

664,66

1939

2

nie

cegła

1607,83

1932-stara
część,1998r
. Łącznik

2

tak

cegła i pustak

żelbetowe

sala gimnastyczna

706,19

1996

1 część-2
kondygnacje

nie

pustak i cegła pełna i dziurawka

cześc -2 kondygnacji strop
żelbeton część 1
kondygnacja-wiązary stalowe

budynek szkoły

513,08

1837-2009

4

tak

cegła,pustaki,beton,drewno

drewniane,żelbetowe

papa

płaski

własne - gazowe

malowanie

hydrant wew-2 szt , gasnice 5 szt.

kamery na zewnatrz

własne

3 hydranty, 10 gaśnic

kraty w oknach, instalacja alarmowa

własne

2013 malowanie,
wymiana okien
2007

2 gaśnice

instalacja alarmowa

własne

2003

2 hydranty, 2 gasnice

instalacja alarmowa

brak

2013

dostęp do wody

ogrodzenie

łącznik

104,39

2007

1

nie

beton,płyty wypełniane betonem

523,98

2003

2

nie

beton,pustak,cegła

papa

spadzisty

250,00

2013

brak

nie

materiał: drewno,metal,guma

brak

brak

848,00

2015

brak

nie

materiał: nawierzchnia poliuretanowa

brak

brak

brak

brak

2015

dostęp do wody

ogrodzenie

516,m2
76m
105 mb

2016

brak

nie

materiał: kostka brukowa, panele ocynkowane,drewno

brak

brak

odwodnienie liniowe

brak

2016

dostęp do wody

ogrodzenie

elektryczna, odgromowa,
dzwonkowa, radiowęzeł,
wodociągowa, gazowa,
kanalizacyjna, c.o.,
elektryczna, odgromowa,
dzwonkowa, wodociągowa,
gazowa, kanalizacyjna, c.o.,

GP4x 13szt., GP6 15szt.
śniegowa 2szt. wodno pianowa 1 szt. Hydrant wewn.
5szt

monitoring, system alarmowy

własne kotłownia lokalna

43-241 Łąka, ul. Grzegorza
Fitelberga 1

4035,15

zakończenie
budowy
2005 r.

3

3

częściowo
podpiwniczony

ściany murowane z ociepleniem
styropianem z wyprawą, stropy
żelbetowe

żelbetowe płytowe

częściowo
podpiwniczony

ściany warstwowe docieplone wełną
mineralną, z wyprawą z tynku
mineralnego

żelbetowe płytowe

więźba drewniana

więźba stalowo-drewniana

dachówka bitumiczna na
płytach OSB
dachówka bitumiczna na
płytach OSB

dwuspadowy

dwuspadowy

Segment "A"

1065,00

1999 r.

2

tak

pustaki

żelbetowe

dźwigary drewniane

papa

płaski

Segment "B"

356,00

2001 r.

2

nie

pustaki

żelbetowe

dźwigary drewniane

papa

płaski

43-243 Wisła Wielka, ul.
Hodowców 38

482,00

segment A

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa,
wi-fi,

ogrzewanie własne kotłami
gazowymi

brak

gaśnice - szt. 11 hydrant
wew. szt 2
hydrant zewn. szt 1

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa,
wi-fi,
elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa,
wi-fi,

ogrzewanie własne kotłami
gazowymi

brak

gaśnice - szt. 2 hydrant wew.
szt 2

monitoring wizyjny 1 kamera

ogrzewanie własne kotłami
gazowymi

brak

gaśnice - szt. 2 hydrant wew.
szt 2

monitoring wizyjny 1 kamera

2011 przebudowa, 2013
termomoderniz., 2016
remont komonów
2011 przebudowa i
termomodern., 2016
remont kominów

9 gasnic, 4 hydranty

8 gaśnic, 4 hydranty

kraty w oknach - biblioteka

12 gaśnic, 6 hydrantów

wejście od str. basenu, sala
gimnastyczna, sala komputerowa,
wejście do szkoły, wejście od str.
punktu wydawania żywienia,
sekretariat, pokój nauczycielski,
wejście od strony "rowerowni"

5 gaśnic, 5 hydrantów

brak

1

nie

pustaki

żelbetowe

dżwigary stalowe

papa

płaski

1979

1

nie

cegła, pustak

żelbetowe

dźwigary stalowe

papa

płaski

elektryczna, wodociągowa,
odgromowa

własne gazowe

1979/2011

3

tak

cegła, pustak

żelbetowe

dźwigary stalowe

papa

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa,
własne gazowe

własne gazowe

12.09.1992r

3

tak

beton/żelbeton, cegła/pustaki, blacha
panele stalowe

drewniane, żelbetowe

dzwigary drewniane

blacha

spadzisty (wielospadowy)

elektryczna, gazowa,
wodociągowa,odgromowa

własne gazowe

2015 wymiana pokrycia
dachowego, remont
kominów, 2016 wymiana
instalacji elektrycznej,
przebudowa i remont 3
kondygnacji,
przebudowa klatki
schodowej dostosowanie ppoż

01.09.1998
(01.09.2005
r.-basen)

3

nie

beton/żelbeton, cegła/pustaki, blacha
panele stalowe

drewniane, żelbetowe

dzwigary drewniane,stalowe

gont bitumiczny

spadzisty

elektryczna, gazowa,
wodociągowa,odgromowa

własne gazowe

2005r. -oddanie basenu,
dodatkowa nowa
klimatyzacja basenu
2013r.

06.09.2016r
.

4

tak

żelbeton, cegła

żelbetowe

dzwigary drewniane

dachówka

spadzisty (wielospadowy)

elektryczna, gazowa,
wodociągowa,odgromowa

własne gazowe

brak

43-215 Jankowcie, ul. Baziowa 17
2169,7(w tym
basen 142)

segment B segment C

segment D

1 160,40

25

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

43-200 Pszczyna, ul. Kazimierza
Wielkiego 5

szkoła

7251,60

1990

3

tak

żelbeton, styropian

żelbetowe

26

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana
Pawła II

43-200 Pszczyna, ul.
Staromiejska 41

szkoła

6634,10

1992

3

1

cegła

żelbetowe

Żłobek Miejski w Pszczynie

ul. Kazmierza Wielkiego 5 43200 Pszczyna

opieka nad dziećmi w wieku
do lat 3

421,14

lata 80-te
2008(rozbu
dowa)

1

nie

wykazane w tabeli Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie

wykazane w tabeli Zespołu
Szkół Nr 1 w Pszczynie

dźwigary stalowe, dźwigary
drewniane

pomieszczenia Żłobka
znajdują się na parterze
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w
Pszczynie

monitoring, system alarmowy
kraty w oknach piwnicznych,
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
- 11 kamer,instalacja alarmowa w
pokoju nauczycielskim,
sekretariacie, pracowni
komputerowej

2002 r.

461,49
Kuchnia

27

---------------kraty, monitoring, alarm

plac zabaw
boisko wielofunkcyjne,
skocznia w dal
utwardzenie terenu
ogrodzenie
odwodnienie liniowe

Przedszkole

Zespół Szkono-Przedszkolny w
Jankowicach

1 gaśnica
4 hydranty wewn.
1 hydrant zewn.
17 gaśnic

sala gimnastyczna

Segment "C"

24

------------------

elektryczna, wodociagowa,
gazowa,odgromowa
elektryczna,odgromowa
elektrczna,
wodociągowa,odgromowa
brak

sala gimnastyczna i sala
wielofunkcyjna

23

blacha

stalowe

Przedszkole

szkoła
22

dźwigary drewniane

żelbetowe

Szkoła/Przedszkole
43-211 Czarków, ul. Powstańców
Śląskich 25

kraty w magazynku w-f, monitoring
wew. i zew., inst. alarmowa sale
komputerowe oraz sekretarian i
pom. Dyrektora
instalacja alarmowa ( gabinet
dyrektora, sekretariat, pracownia
komputerowa, pokój nauczycielski,
sala nr 4)

kraty w oknach - kancelaria

brak

papa

płaski

elektryczna, gazowa,
wodociągowa, odgromowa

miejskie, kotłownia gazowa

termomodernizacja

gaśnice proszkowe - 5 szt.,
- kraty w oknach
gaśnice GP4 - 5 szt.,
(piwnice, s. 133),
gaśnice GP6 - 27 szt.,
monitoring wewn. i zewn.,
gaśnice GS2 - 3 szt., gaśnice
alarm (s. 131, s. 333, s. 334, s.
GW2 - 1 szt., hydrant wewn. 337, s. 424, s. 425)
27 szt.

blacha, papa, papodachówka

jednospadowy, dwuspadowy

elektryczna.gazowa,
wodociągowa, odgromowa

kotłownia własna gazowa, gaz
GZ-50

2014r. - remont dachu,

kraty w pomieszczeniach
kuchemnnych, monitiring
gaśniceGP 4 -4szt., GP6 zewnętrzny i wewnętrzny, instalacje
16szt., GWZ - 1szt., hydranty
alarmowe w pomieszczeniach
- DH25 - 8szt., DH52 - 8szt.,
administracji, sale
hydrant zewnętrzny - 1 szt.
komputerowe,sala nr 23 w segm.,
F.

wykazane w tabeli Zespołu Szkół
Nr 1 w Pszczynie

ogrzewanie centralne z
rozbudowanej sieci
wewnetrznej budynku, woda
instalacja centralna z
rozbudowanej sieci,
kanalizacja odprowadzenie
do istniejącej studzienki
kanalizacji sanitarnej na
zewnątrz budynku, instalacja
elektryczna, instalacja
telefoniczna

centralne z sieci miejskiej

dobudowa w 2008 r.

wykazane w tabeli Zespołu
Szkół Nr 1 w Pszczynie

hydrant i gaśnice p.poż

alarm

