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Załącznik nr 6 

do zapytania ofertowego 
Informacje dodatkowe do ubezpieczenia budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych  

Biura WFOŚiGW w Warszawie 
 

L.p. ADRES 

 
OPIS BUDYNKU 

 

Rodzaj budynku Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie 

ppoż. 
Tytuł prawny 

1 

Biuro WFOŚiGW  
w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7 
00-893 Warszawa 

Trzy piętrowy całkowicie podpiwniczony budynek  
o konstrukcji mieszanej murowano-żelbetowej kryty 
stropodachem żelbetowym płaskim na rzucie prostokąta 
pokrytym papą termozgrzewalną.  
Rok budowy – 1951r. 
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2013 r. – malowanie i adaptacja pomieszczeń biurowych, 
wykonanie drobnych prac dekarskich; 
2014 r. – naprawa izolacji ściany fundamentowej; 
2015 r. – naprawa obróbki blacharskiej oraz naprawa 
elementów elewacyjnych budynku; 
2016 r. – naprawa instalacji wody lodowej polegająca na 
wymianie pompy obiegu wody lodowej dla III piętra w 
budynku WFOŚiGW w Warszawie wraz z wymianą zładu 
wody lodowej w układzie chłodniczym. 
2017 r. – wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku. 
W budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie są 
aktualne Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 
aktualne badania: badanie rezystancji instalacji 
elektroenergetycznej, badanie instalacji odgromowej, 
badanie przewodów dymowych i spalinowych, badanie 
systemu alarmu pożarowego, podręcznego sprzętu 
gaśniczego, badanie wydajności instalacji hydrantowej 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

Całodobowa 
ochrona fizyczna, 

monitoring, 
czujniki ruchu 

Czujniki dymu  
w pomieszczeniach, 

w archiwum i serwerowniach 
zainstalowany system 

gaszenia gazem, gaśnice 
proszkowe ABC 28 szt., 

hydrant 10 szt. 
 
 

Budynek - stanowi 
własność WFOŚiGW  

w Warszawie 
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Wydział Zamiejscowy   
CIECHANÓW 

ul. Mickiewicza 7 
06-400 Ciechanów 

Lokal biurowy na parterze czteropiętrowego murowanego 
podpiwniczonego bloku mieszkalnego z betonowym 
stropodachem pokrytym  papą. 
Rok budowy – 1973r.  
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2010 r. – malowanie pomieszczeń biurowych,     
2012 r. – wymiana oświetlenia i wykładziny. 
 

Brak 
elektronicznych 
zabezpieczeń i 

ochrony fizycznej 

gaśnica proszkowa ABC 6 kg 
1 szt. 

gaśnica proszkowa ABC 2 kg 
1 szt. 

Lokal biurowy - 
stanowi własność 

WFOŚiGW  
w Warszawie 

3 

Wydział Zamiejscowy  
OSTROŁĘKA 

ul. Piłsudskiego 38 
07-400 Ostrołęka 

Pomieszczenia biurowe na I piętrze dwupiętrowego 
murowanego budynku biurowego z betonowym 
stropodachem, na którym znajduje się ogród. 
Rok budowy – 2011r.  
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2011 r. – wykańczanie pomieszczeń biurowych. 
 

Całodobowa 
ochrona fizyczna 

czujniki dymu  
w pomieszczeniach,  

sprzęt ppoż. znajduje się na 
korytarzu  

Siedziba biura  
w wynajętych 

pomieszczeniach 

4 

Wydział Zamiejscowy   
SIEDLCE 

ul. Asłanowicza 18 
08-110 Siedlce 

Lokal biurowy na I piętrze dwupiętrowego murowanego 
budynku usługowo biurowego z blaszanym dachem. 
Rok budowy – 2008r.  
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2008 r. – wykańczanie pomieszczeń biurowych. 
2017 r. – malowanie pomieszczeń biurowych. 

Monitoring 
interwencyjny 

gaśnica proszkowa ABC 6 kg 
1 szt. 

Siedziba biura  
w wynajętych 

pomieszczeniach 

5 

Wydział Zamiejscowy   
PŁOCK 

ul. Małachowskiego 8 
09-402 Płock 

Pomieszczenia biurowe na I, II, III piętrze murowanego 
budynku biurowo mieszkalnego z dachem pokrytym 
blacho dachówką. 
Budynek posiada: 

-stropy monolityczno – kasetonowe; 

-więźbę dachową w układzie płatwiowo kleszczowym 
opartym na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych  
z pokryciem. 
Rok budowy – 2002r.  
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2009 r. – malowanie pomieszczeń biurowych. 

Monitoring 
interwencyjny 

gaśnica proszkowa ABC 6 kg 
4 szt. 

Budynki stanowią 
własność 

WFOŚiGW  
w Warszawie 
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PŁOCK 
ul. Stary Rynek 20 

Murowany podpiwniczony II piętrowy budynek biurowy  
z dachem pokrytym dachówką ceramiczną. 
Budynek posiada: 

-stropy monolityczno – kasetonowe; 

-więźbę dachową w układzie płatwiowo kleszczowym 
opartym na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych  
z pokryciem. 
Rok budowy – 1998r.  
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2011 r. – remont dachu i ścian wewnątrz budynku; 
2012r. – remont Sali konferencyjnej; 
2015r. – prace remontowe (renowacja elewacji, naprawa 
instalacji elektrycznej, instalacji w węźle cieplnym. 

gaśnica proszkowa ABC 6 kg 
3 szt. 

gaśnica proszkowa ABC 2 kg 
1 szt. 

hydrant 1szt. 

6 

Wydział Zamiejscowy   
RADOM 

ul. Grzybowska 4/6 
26-600 Radom 

Pomieszczenia na III piętrze (ostatnim) murowanego 
budynku biurowego z betonowym stropodachem 
pokrytym papą. 
Rok budowy – 1973r.  
Stan budynku – dobry. 
Remonty:  
2010r. – malowanie pomieszczeń biurowych; 
2012r. – wymiana instalacji C.O. 

Całodobowa 
ochrona fizyczna 

gaśnica proszkowa ABC 6 kg 
1 szt. 

Lokal biurowy -  
stanowi własność 

WFOŚiGW  
w Warszawie 

 
Informacja dodatkowa: 

Zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie są narażone na ryzyko powodzi. 
 
 


