
INFORMACJA  O  ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający 

Gmina Pilchowice
42-145 Pilchowice
ul. Damrota 6
NIP: 969-16-06-890
REGON: 276257831

Pełnomocnik Zamawiającego 
Kancelaria Brokerska ASPERGO sp. z o.o. 
Przedstawicielstwo Chorzów
41-503 Chorzów ul. Kadecka2

NAZWA GMINNYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:

1. Urząd Gminy Pilchowice 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, 44-144 Nieborowice, ul. Główna 52
3. Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, 44-189 Wilcza ul. K. Miarki 123
4. Gminna Biblioteka Publiczna 44-145 Pilchowice ul. Świerczewskiego
5. Zespół Szkół w Pilchowicach 44-145 Pilchowice ul. Świerczewskiego 1
6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy 44-145 Stanica ul. Gliwicka 18
7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy 44-189 Wilcza ul. Karola Miarki 27
8. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy 44-144 Żernica ul. Leopolda Miki 37
9. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym, 44-144 Nieborowice ul. Główna 50

Składka płatna jednorazowo do dnia 20.02.2018

Długość dróg:  66,00 km

Planowany budżet:  48 396 075 zł

Wykaz lokalizacji, zabezpieczeń PPOŻ i przeciwkradzieżowych 

– znajduje się do wglądu w siedzibie pełnomocnika zamawiającego.

Wykazy środków trwałych, i inne wykazy 

– znajduje do wglądu w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego.



Szkodowość

SZKODOWOŚĆ 

okres ubezpieczenia ryzyko wypłata liczba szkód rezerwa

01.01.2015 -31.12.2015

ogień 13 646,95 zł 5 -
kradzież 1 590,00 zł 1 -

szyby 338,61 zł 1 -
OC 532,23 zł 1 -

komunikacja - - -
NNW OSP - - -

RAZEM 16 107,79 zł 8

01.01.2016 – 31.12.2016

ogień 40 348,62 zł 17 -
kradzież - - -

szyby 287,40 zł 1 -
OC - - -

komunikacja - - -
NNW OSP - - -

RAZEM 40 636,02 zł 18

01.01.2017 – 02.12.2017

ogień 10 961,30 zł 4 -
kradzież 5662,02 zł 1 -

szyby 3446,52 zł 1 -

OC - 2 -
komunikacja - - -

NNW OSP - 1 -
RAZEM 20 069,84 zł 9 -

 Miejsca ubezpieczenie NIE były dotknięte powodzią.
 przedmiotem ubezpieczenia NIE są budynki/budowle nieużytkowane – wyłączone z eksploatacji
 do  ubezpieczenia  NIE  są  zgłaszane  budynki  lub  budowle  w  złym  stanie  technicznym,  przeznaczone  do

rozbiórki.
 mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności

cywilnej,  JEST zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami  aktów prawnych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

 a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 
 b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U.

z 2002 r.     Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 c)  rozporządzeniem  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych

i terenów (Dz. U.     z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.
 obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym

stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty
 obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r.

Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
 Gmina  NIE  posiada,  zarządza  lub  administruje  wysypiskiem  śmieci  i/lub  zakładem  utylizacji  odpadów

(sortowanie, utylizowanie itd.)
 łączna  wartość  mienia  takiego  jak  drogi,  chodniki,  place,  mosty,  infrastruktura  rekreacyjna,  turystyczna,

wszelkie  sieci  i  przyłącza  kanalizacyjne,  przyłącza  wodociągowe  itp.  deklarowana  do  ubezpieczenia  
w systemie pierwszego ryzyka wynosi 20 500 000 zł
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