Załącznik Nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 - ankieta budynki

Zadanie Nr 2 - Ubezpieczenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Lp.

Placówka

Adres

budynek - przeznaczenie

1

Miejski Ośrodek Rekreacji i
Sportu

ul. Basztowa 4,43-200
Pszczyna

budynek użytecznośći
publicznej

2

Stadion Miejski

ul. Bogedaina 22,
43-200 Pszczyna

budynek użyteczności
publicznej, budynki
sportowe

3

Klub Sportowy

ul. Słowackiego
43-211 Piasek

4

LKS Łąka

ul. Turystyczna 21,
43-241 Łąka

5

Ośrodek Sportów Wodnych
Łąka

ul. Piotra Skargi 44,
43-241 Łąka

6

LKS Rudołtowice

LKS Rudołtowice,
ul. Wolności

7

LKS Wisła Wielka

LKS Wisła Wielka, ul.
Mleczna 12

8

LKS Poręba

Poręba

wiata typu grill- Serce Wsi
LKS Poręba

9

LKS Ćwiklice

Ćwiklice

wiata typu grill - Serce Wsi
LKS Ćwiklice

10

LKS Łąka

ul. Turystyczna 21,
43-241 Łąka

Mała scena Serce Wsi LKS Łąka

11

budynek przy kortach
tenisowych

ul. Bratnia
43-200 Pszczyna

budynek użyteczności
publicznej

powierzchnia
całkowita
(w m2)

hala- 565,9m2

budynek użyteczności
publicznej, budynek
zaplecza klubu
sportowego
Wiata typu grill Serce Wsi
w Piasku
budynek użyteczności
publicznej, budynek
zaplecza klubu
sportowego
budynek użyteczności
publicznej, budynki
sportowe

bud. sanitarny 69,46 m2
bud. hangaru 208,80m2
bud.
zaplecza 263,36m2

Keja - budowla

keja

budynek użyteczności
publicznej, zaplecze klubu
sportowego
budynek użyteczności
publicznej, zaplecze klubu
sportowego

rok
budowy

ilość
kondygnacji

podpiwniczenie/
kondygnacje poniżej
poziomu "0"

ściany budynku

stropy

konstrukcja dachu

pokrycie dachu

murowane w
technologi tradycyjnej
z przyporami w formie
pilastrów

stalowa kratownica
przestrzenna

papa
termozgrzewalna

rodzaj dachu

instalacje

dach hali wysoki
płaski betonowy na
konstrukcji
piorunochronna, gazowa,
stalowej, dach
elektryczna, C.O.,
części budynku
wodna,
socjalno- biurowego
płaski o konstrukcji
żelbetowej

ogrzewanie

ostatnie istotne
remonty/moderniza
cje

zabezpieczenia
p.poż

zabezpieczenia
przeciw kradzieżowe

instalacja
piorunochronna

monitoring, alarm

1973

1 - hala, 2- część biurowo
socjalna

1985

dwukondygnacyjny

podpiwniczenie

murowane z cegły
ceramicznej i z
pustaków
żużlobetonowych

płyta żelbetonowa

pokrycie papowe

ok 1970

jednokondygnacyjny

brak

żelbetonowa,
murowana

konstrukcja drewniana

dachówka
ceramiczna

ok 1970

jednokondygnacyjny

brak

cegła

żelbetonowa

pokrycie papowe

wodna, kanalizacyjna,
elektryczna

brak

brak

pustaki ceramiczne,
ściany wykończone od
góry wieńcami
żelbetowymi, nadproża
żelbetowe

drewniana, stalowa,
oparta na wieńcach

pokrycie płytami
falistymi

wodna, kanalizacyjna,
elektryczna

hydranty, instalacja
piorunochronna

monitoring, alarm

hydrant po drugiej
strony ulicy

monitoring

2008

jednospadowy

wodna, kanalizacyjna,
elektryczna

C.O. gazowe

2013 generalny
remont piwnicadaptacja na siłownię, hydranty, instalacja
wymiana instalacji
piorunochronna
CO 2008, kanalizacja
2009

dwukondygnacyjny

brak

pustak - budynek
ociepolny

betonowe

drewniana

pappa

dwuspadowy

wodna, elektryczna,

1970

jednokondygnacyjny

brak

pustak - budynek
ociepolny

betonowe

betonowa

styropapa

jednospadowy

wodna, CO, elekrtczna,
gazowa, kanalizacyjna

ok 1970

jednokondygnacyjne

brak

murowane

elektryczna, wodnokanalizacyjna

gazowe

montoring, alarm

instalacja
piorunochronna

elektyczne

1988

papa

C.O. gazowe

2014- remont
gereralny

hydrant instalacja
piorunochronna

