
BZ/ZP.02/21/02/14. Załącznik nr 1  do SIWZ

Lp Nazwa budynku
Ilość                                
[szt]

Zabezpieczenia Lokalizacja (adres)

1.
Budynki administracyjno - biurowe 
(budynek biurowy, budynek 
administracyjny, portiernia x 2)

4 580 022,18 zł początkowa
alarm antywłamaniowy, gaśnica 
proszkowa, hydranty, czujki, dozór 
całodobowy, agencja ochr.

Włocławek ul. Komunalna 4

2. Budynki magazynowe i garaŜe 2 179 854,45 zł początkowa
gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr.

Włocławek ul. Komunalna 4

3. Budynek biurowo-naprawczy 1 931 045,46 zł początkowa
gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr

Włocławek ul. Komunalna 4

4. Warsztat remontowy 1 57 489,79 zł początkowa
gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr

Włocławek ul. Komunalna 4

5. Ogrodzenie i oświetlenie terenu 1 49 942,06 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4

6. Kontener techniczny 1 9 250,00 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4

7. Węzeł cieplny 1 58 583,46 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4

8. Budynek socjalny 1 872 981,48 zł początkowa
gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr., telewizja 
przemysłowa - monitoring obiektu 24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

9. Budynek segregacji odpadów 1 1 274 241,62 zł początkowa

instalacja wykrywacza poŜaru - system 
sygnalizacji poŜaru składający się z: 
centrali IGNIS 1080, czujek 
optycznych dymu, czujek 
wielodetektorowych i sygnalizatorów, 
podłączony do monitoringu 
poŜarowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej,  gaśnica proszkowa, hydranty, 
dozór całodobowy, agencja ochr., 
telewizja przemysłowa - monitoring 
obiektu 24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

Wykaz budynków i budowli podlegajacych ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wartość księgowa brutto



10.
Magazyn słuŜący do zbierania                                 
i magazynowania odpadów                              
na terenie RZUOK w Machnaczu

1 1 948 625,87 zł początkowa

instalacja wykrywacza poŜaru - system 
sygnalizacji poŜaru składający się z: 
centrali IGNIS 1080, czujek dozór 
optycznych dymu, czujek 
wielodetektorowych i sygnalizatorów, 
podłączony do monitoringu 
poŜarowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej,  dozór całodobowy, agencja 
ochr., telewizja przemysłowa - 
monitoring obiektu 24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

11. Deponatory 1 27 162,05 zł początkowa
dozór całodobowy, agencja ochr., 
telewizja przemysłowa - monitoring            
24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

12. Boksy na surowce wtórne 1 30 180,06 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

13. Sieci wod - kan 1 214 278,43 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

14. Place, drogi, parkingi, oświetlenie 1 778 645,55 zł początkowa
dozór całodobowy, agencja ochr., 
telewizja przemysłowa - monitoring            
24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

15. Budynek generatora prądu 1 133 569,83 zł początkowa

dozór całodobowy, agencja ochr., 
system wykrywania gazu - detektor, 
telewizja przemysłowa - monitoring 
obiektu 24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

16.
Węzeł cieplny z infrastrukturą c.w.u       
w budynku socjalnym i sortowni

1 63 892,30 zł początkowa
dozór całodobowy, agencja ochr., 
telewizja przemysłowa - monitoring              
24 h

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski



17. Kwatera nr I z infrastrukturą 1 1 083 464,15 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

18. Kwatera nr II z infrastrukturą 1 2 711 173,71 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

19. Tunele foliowe* 2 75 765,03 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

20.
Rezerwowy zbiornik na odcieki ze 
składowiska odpadów

1 516 457,55 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

21. Kontener biurowy 1 24 900,00 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr.
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski

11 621 525,03 zł

* szacunkowa wartość jednego tunelu wynosi 37.882,52 zł

RAZEM


