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"Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych"

Załącznik nr I. 2e do SIWZ

L.P Jednostka
Instalacja sygnalizacji 

pożaru

Monitoring                        

i system antywłama-

niowy

Stały dozór 

sygnałów 

przesyłanych

Ochrona 

fizyczna

Drzwi przeciwpożarowe i 

antywłamaniowe

System kontroli 

dostępu
Gaśnice Hydranty Kraty w oknach 

Okna 

antywłama-

niowe

Urząd Miasta Milanówka

ul. Kościuszki 45

05-822 Milanówek

1
Budynek A - biurowy, ul. Kościuszki 45, 

Milanówek

optyczne czujniki 

wykrywania dymu
tak gaśnice hydranty zew. rolety w oknach

2
Budynek B - biurowy, ul. Kościuszki 45, 

Milanówek

optyczne czujniki 

wykrywania dymu
tak gaśnice hydranty zew. rolety w oknach

3
Budynek C - budynek biurowo 

magazynowy, ul.Spacerowa 4, Milanówek

optyczne czujniki 

wykrywania dymu
tak gaśnice hydranty zew. rolety w oknach

4
Zespół willowo-parkowy, 2 pawilony, ul. 

Brwinowska 2, Milanówek

5
Turczynek obiekt sportowy, ul. Turczynek 

8, Milanówek
hydranty zew.

6 Budynek mieszklany przy ul. Wylot 6 ogrodzenie trwałe

8 Place zabaw:

a)

ul. Gospodarska (zestaw zabawowy 

kombinacja, huśtawka podwójna, 

huśtawka wagowa, hustawka typu 

sprężyna

ogrodzenie

b)
ul. Sportowa ( hustawka wagowa, 

podwójna, hustawka typu sprężyna x2)

c)
ul. Krótka ( (huśtawka wagowa, huśtawka 

sześciokąt, karuzela krzyzowa)

d)

ul. Kościelna (zestaw zabawowy 

kombinacja, huśtawka wagowa, podwójna, 

huśtawka typu sprężyna)

ogrodzenie

e)

ul. Warszawska (zestaw zabawowy 

kombinacja, huśtawka wagowa, podwójna, 

zjeżdzalnia,piaskownica)

f)
ul. Wylot (huśtawka podwójna, wagowa, 

bujak na sprężynie, piaskownica)
ogrodzenie

g)

ścieżka zdrowia przy Orliku (biegacz, 

orbitrek, podciąg nóg+drabinka(na jednym 

pylonie), wyciskanie siedząc + ławka na 

jednym pylonie)

9 Boiska sportowe, ul. Sportowa, ul. Krótka:

a) ul. Sportowa - boisko do piłki nożnej

b) ul. Krótka - boisko do koszykówki

10 Budynek ul. Warszawska 18A
monitoring i 

sygnalizacja alarmowa
alarmowa gaśnice

11
Budynek OSP, ul. Warszawska 18, 

Milanówek
hydranty zew.

12 Boisko piłkarskie 
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Fiderkiewicza 41

05-822 Milanówek

1 ul. Fiderkiewicza 41 monitoring tak tak tak

Przedszkole Publiczne nr 1

ul. Fiderkiewicza 43, 05-822 Milanówek

1
Budynek

ul. Fiderkiewicza 43, 05-822 Milanówek
tak sygnalizacja alarmowa nie nie nie tak (domofon)

gaśnice 

proszkowe i 

halonowe

tak nie nie

2
Budynek

ul. Podgórna 49, Milanówek
nie sygnalizacja alarmowa

tak (do straży 

miejskiej)
nie nie tak (domofon)

gaśnice 

proszkowe i 

halonowe

nie nie nie

3
Budynek A - biurowy

ul. Kościuszki 45, Milanówek

4
Budynek 

ul. Warszawska 18, Milanówek

Straż Miejska

ul. Warszawska 32

05-822 Milanówek

1 Budynek Straży nie nie nie
służba 

całodobowa
nie nie

gaśnice 

proszkowe
nie  kraty w 6 oknach nie

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Literacka 20

05-822 Milanówek

1 Budynek szkoły alarm z monitoringiem tak
gaśnice 

proszkowe
hydranty wew. kraty w oknach

Zespół Szkół Gminnych nr 1

ul. Królewska 69

05-822 Milanówek

1 Budynek nr 1 Drzwi przeciwpożarowe 

gaśnice 

proszkowe i 

śniegowe

Hydranty kraty w oknach na parterze

2 Budynek nr 1A
gaśnice 

proszkowe i 

śniegowe

Hydranty kraty w oknach na parterze

3 Place

4 Ogrodzenie

5 Budynek 1B
gaśnice 

proszkowe i 

śniegowe

Hydranty

6 Budynek nr 2 Hala Sportowa Drzwi przeciwpożarowe

gaśnice 

proszkowe i 

śniegowe

Hydranty

7 Wiata magazynowa
gaśnice 

proszkowe i 

śniegowa

Zespół Szkół Gminnych nr 3

ul. Żabie Oczko 1

05-822 Milanówek

system alarmowy z powiadomieniem wyspecjalizowanych 

służb Straży Miejskiej, czujniki ruchu na korytarzach i w 

pokojach, 

system alarmowy z powiadomieniem wyspecjalizowanych 

służb Straży Miejskiej, czujniki ruchu na korytarzach i w 

pokojach, 

dozór, monitoring

niezależny system alarmowy wyposażony w kilkanaście czujek 

ruchowych, klawiaturę sterującą oraz centralę z nadajnikiem 

radiowym GSM. W przypadku aktywacji systemu alarmowego 

włączona zostaje syrena alarmowa oraz drogą radiową 

powiadomiona zostaje firma monitorująca Securitas Polska 

Sp.z o.o. Firma monitorująca podejmuje działania w ciągu: do 

15 min. w godz. 5-23, do 10 min. w godz. 23-5

ogrodzenie trwałe, teren oświetlony, monitorowany 24/h przez 

Straż Miejska

teren ogrodzony i moniotorowany

WYKAZ ZABEZPIECZEŃ

monitoring z sygnalizacją alarmową, czujki 

ruchu na korytarzach

monitoring z sygnalizacją alarmową, czujki 

ruchu na korytarzach

monitoring z sygnalizacją alarmową, czujki 

ruchu na korytarzach
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1 Budynek szkoły + kotłownia i ogrodzenie czujniki dymu monitoring nie nie tak tak częściowo nie

2 Hala sportowa
czujniki dymu w 

kotłowni
minitoring nie nie nie tak nie nie

gasnice 

proszkowe i 

sniegowe

Dozór nocny
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