ZAŁĄCZNIK NR 8. DO SIWZ
Informacje o Zamawiającym

I. INFORMACJE OGÓLNE
KWESTIONARIUSZ UBEZPIECZENIA
Pełna nazwa

:

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Adres

:

ul. Warszawska 104

Kod/ Miejscowość

:

98-400 Wieruszów

REGON

:

100540800

NIP
:
Siedziba główna (adres) :

9970128656
ul. Warszawska 104

Miejsca ubezpieczenia::
teren RP
(lokalizacje,
odziały
ubezpieczającego
–
dokładne adresy) .

98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
Gabinety medycyny szkolnej:
98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A
98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27
98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3
Ratownictwo medyczne (zespół ratownictwa „P”)
98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Przychody
z
działalności leczniczej
za rok 2015
Przychody
z
działalności
komercyjnej za 2015

14.771.689,00 PLN

Działalność lecznicza poza kontraktem z NFZ :
751.778,83 PLN - wpłaty własne pacjentów ZOL-u, sprzedaż
badań RTG, USG, innych badań i zabiegów leczniczych
44.550,00 PLN - kompleksowy program zmniejszania
zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na
obszarze Powiatu Wieruszowskiego
Pozostała działalność ( nielecznicza):
- wynajem pomieszczeń:167.250,40 PLN
-przychody ze sprzedaży posiłków i pozostałe 36.946,21 PLN
-przychody z pozostałej działalności- 44.662,96 PLN
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Opis
prowadzonej:
działalności:
(dokładny opis, proszę
wymienić
wszystkie
rodzaje
działalności,
które mają zostać objęte
ubezpieczeniem).

PKD
:
EKD
:
Nr KRS
Data rejestracji
Nr księgi rejestrowej
Data wpisu do rejestru
pod. L.
Data rozpoczęcia
działalności
Przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego

Zakres prowadzonej działalności: udzielanie świadczeń
zdrowotnych- lecznictwo otwarte i lecznictwo zamknięte
(oddziały: pediatryczny, chorób wewnętrznych), chirurgia
jednego dnia,
izba przyjęć, poradnie: chirurgiczna,
ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza,
diabetologiczna,
neurologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, gruźlicy i chorób
płuc,
zdrowia psychicznego, psychologiczna, pracowni: USG,
EKG, endoskopii, diagnostyki obrazowej, fizykoterapii,
kinezyterapii, fizjoterapii, poradnia rehabilitacyjna, gabinet
medycyny szkolnej, pielęgniarka epidemiologiczna, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy, hospicjum domowe, kuchnia szpitalna,
administracja
Ratownictwo Medyczne (gabinet lekarza POZ, gabinet
pielęgniarki i położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy,
zespół transportu sanitarnego, Zespół ratownictwa medycznego
„P”, Zespół ratownictwa medycznego „S” ) Działalność
komercyjna:
1. Działalność lecznicza poza kontraktem z NFZ :wpłaty własne
pacjentów ZOL-u, sprzedaż badań RTG, USG, innych badań i
zabiegów leczniczych, kompleksowy program zmniejszania
zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na
obszarze Powiatu Wieruszowskiego
2. Pozostała działalność ( nielecznicza): wynajem pomieszczeń,
sprzedaży posiłków, pozostała działalności
8610 Szpitalnictwo
8610 Szpitalnictwo
0000309670
04.07.2008r.
00000002235
20.08.2008r.
od 01-09-2008r.
1. Oddziały szpitalne – REGON: 10054080000052
2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - REGON:
10054080000077
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Regon: REGON:
10054080000060
4. Zespoły Wyjazdowe – Regon: REGON: 10054080000084

II. Dane do oceny ryzyka
Rodzaje wykonywanych usług

1. Porady lekarskie - tak,
2. Wizyty domowe - tak,
3. Zabiegi –tak – chirurgia jednego dnia
4. Pogotowie ratunkowe - tak,
5. Lecznictwo otwarte - tak,
6. Lecznictwo zamknięte - tak,
7. Transport chorych - tak,
8. Stacja krwiodawstwa - nie,
9. Konsultacje - tak,
10. Stacja dializ - nie,
11. Laboratorium analityczne - nie
12. Badania diagnostyczne:
- pracownia rentgenowska - tak
- pracownia USG - tak
- tomograf - nie
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- EKG- tak, EEG - nie
- Inne ( proszę wymienić):Liczba pacjentów przyjętym w
roku 2015:

Lecznictwo otwarte.
33101

Lecznictwo zamknięte.
1811

Liczba lekarzy pracujących:

Na umowę o pracę: 0

Kontrakty i inne: 52

Liczba lekarzy wykonujących
zabiegi:
Liczba lekarzy

10

I stopień
specjalizacji
11

Inny personel

Inne zatrudnione osoby:
Ilość łóżek w 2015 r

II stopień
specjalizacji
14
Liczba

Specjaliści

Pielęgniarki:
Położne:
Technik analityki
medycznej:
Technik RTG:
Technik farmacji:
Technik fizjoterapeuta:
Inny średni:
Sanitariusze:
Salowe
Administracja, kierowcy, gospodarczy:
79

14
52
1
4
1
2
21
10

Czy ZOZ posiada OIOM

TAK / NIE

Liczba łóżek

Czy ZOZ posiada odział
ginekologiczno – położniczy
Ilość przyjętych porodów:
2012 r.
Czy oddział ginekologiczno –
położniczy posiada inkubatory:
Czy odział ginekologiczno –
położniczy :

TAK / NIE

Liczba łóżek:

0
TAK / NIE DOTYCZY

Liczba:

Posiada salę operacyjna do
wykonywania cesarskiego
cięcia
Ma zapewniony 24 h dyżur
anestezjologiczny:

Liczba zabiegów złożonych
przeprowadzonych:

2015 r. : 0

Czy w ZOZ wykonywane są:
- operacje chirurgii plastycznej:
- eksperymenty medyczne:

NIE
NIE

Czy ZOZ posiada

Aptekę szpitalną
Dział farmacji szpitalnej
Własną kuchnię

24

TAK / NIE DOTYCZY

TAK /NIE DOTYCZY

NIE
TAK
TAK

OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU :
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PROCEDURY: wszystkie wymagane w szpitalnictwie
SZPITAL POSIADA - AKREDYTACJĘ , ISO : Szpital Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością wg normy ISO 9001: 2008, szpital posiada akredytację.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich
ubezpieczanych lokalizacjach jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- 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 są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane,
2. Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych; : O2, N2O, AIR, VAC
g) instalacji wodociągowej i hydrantowej;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
3. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżenia warunkujące ich
użytkowanie
4. Szpital posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
5. W szpitalu istnieje procedura przeprowadzania cyklicznych ćwiczeń ze Strażą Pożarną
6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami – obsługa przez firmę zewnętrzną .
III DANE O BUDYNKACH
Szpital – roku budowy 1939 – stary budynek szpitala. Remont kapitalny tego budynku – 1960 –
1964 rok.
Budowa nowych obiektów szpitalnych lata 1980 – 1987.
Rok 2002-2003 – termomodernizacja budynków wraz z modernizacją systemu grzewczego.
Budynek kotłowni – budowa 1939 rok. Remont kapitalny 1977 rok, termomodernizacja 20032003r.
Budynek laboratorium i oddział dziecięcy – budowa 1989 rok, termomodernizacja 2003- 2003r
Budynek Kuchni i Rehabilitacji – rok budowy 1960- 1964, termomodernizacja 2003- 2003r
Budynek Administracji – budowa 1960 – 1964, termomodernizacja 2003- 2003r
Magazyn blaszany – rok budowy 1983 rok.
Budynek Prosektorium – rok budowy 1960, termomodernizacja 2003- 2003r
Zamawiający posiada aktualne wszystkie przeglądy wymagane prawem ( elektryczne, kominowe,
gaśnic, itp.) i nie budzą one zastrzeżeń.
Budynek Szpital – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-lecznictwo,
administracja
teren ogrodzony – tak / nie,
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1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 3 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: betonowe, ceramiczne i częściowo drewniane w starym budynku szpitala,
Elementy drewniane – tak / nie strop w starej części budynku.
Stropy drewniane zaimpregnowane. Elementy drewniane łączą się z płytkami i wykładzina
PCV. W tym budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – ........................,
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna –
oszklenia zwykłe
tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak-Apteka szpitalna, pozostałe okna / nie
Rolety antywłamaniowe
tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie)uwaga:1 winda z wejściem od korytarza z wejściem
na oddziały, 2 winda z wejściem od strony podwórza z wejściem na oddziały,
Drzwi wejsciowe:
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Pełne tak / nie,
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Pełne tak / nie,
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu:
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków ............. , ilość kłódek 1
Ryglowana od środka : tak / nie.
Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak-Apteka , pozostałe - nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często 1/miesiąc

Budynek – kaplica, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- kaplica
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
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2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna –
oszklenia zwykłe
tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe
tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy

Budynek – Kuchnia, rehabilitacja, Por. K, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104.,
przeznaczenie- jw.
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod większą częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
Swietlik dachowy z poliwęglanu
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna –
oszklenia zwykłe
tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe
tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna metalowa
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Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa, /aluminiowa drewniana/ inna.....................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków 2 , ilość kłódek brak
Ryglowana od środka : tak / nie.
Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy

Budynek - Administracja– adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenieadministracyjny
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna –
oszklenia zwykłe
tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe
tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna brak.
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
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Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków ....................... , ilość kłódek ...........................
Ryglowana od środka : tak / nie.
Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często 1/miesiąc

Budynek – Kotłownia adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-kotłownia,
warsztaty, magazyn bielizny, magazyn odpadów niebezpieczny, pom. agregatu prądotwórczego,
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe, ceramiczne,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
Kolektory słoneczne na dachu budynku - 21 szt
Komin stalowy od c.o. - gaz
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna –
oszklenia zwykłe
tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe
tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
konstrukcja ramy- aluminiowa /drewniana/ inna metalowa
Pełne tak / nie,
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama magazynu: do magazynu bielizny - tak
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa, /aluminiowa drewniana/ inna.....................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków 1 , ilość kłódek brak
Ryglowana od środka : tak / nie.
Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
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monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy

Budynek Laboratorium – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-oddział
dziecięcy, laboratorium, administracja
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 2 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe, ceramiczne,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna –
oszklenia zwykłe
tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe
tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Pełne tak / nie,
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Pełna tak / nie,
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak /
nie
Ilość zamków ....................... , ilość kłódek ...........................
Ryglowana od środka : tak / nie.
Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy

IV Zabezpieczenia przeciwpożarowe w poszczególnych lokalizacjach ( budynkach)
SPZZOZ nie posiada zakładowej straży pożarnej
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Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej około 2,5 km
Zabezpieczenia przeciwpożarowe – gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - zgodnie z
wymogami p.poż.
LP.

Zabezpieczenia ppoż - rodzaj

Wieruszów, ul.
Warszawska 104

1.

Stałe urządzenia gaśnicze - tryskaczowe

-

2

Stałe urządzenia gazowe

-

3

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe

-

4

Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszaczowe

-

5

Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie pianowe, proszkowe,

x

parowe, gazowe
6

Urządzenia do usuwania dymów i gazów

7

Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu
oddalonym od chronionego obiektu

8

nie
nie

Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu
chronionego obiektu

9.

Czy posiadają Państwo zakładową straż pożarną?

10 Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w km)
oraz orientacyjny czas dojazdu (w min.)
11

Hydranty zewnętrzne koło budynku ( liczba)

12

Dane dotyczące konstrukcji budynku ( materiał konstrukcyjny ścian,

nie
2,5
10 min
2

stropów, dachu)

13

14
15
16
17
18
19

20
21

- czy budynek ( jego elementy) wykonany jest
z płyt warstwowych ( tak / nie)

nie

- czy w budynku znajduje się magazyn wysokiego składowania

nie

Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny. ( tak/nie). Jeżeli
tak proszę podać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe ( tak/nie)
- standardowe bezpieczniki w przyłączach elekt.
- zasilacze UPS ( stanowiskowe)
- UPS centralny
- inne /listwy przeciwprzepięciowe/
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego
Czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych
Czy w 1997 lokalizacja była objęta powodzią
( tak/ nie)
Czy w lokalizacji odnotowano po roku 1997 szkody powodziowe ( tak
– rok / nie).
Czy w 2010 roku lokalizacje były objęte powodzią
Czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok
Czy podczas powodzi w 2010 roku w otoczeniu lokalizacji – do 2 km nastąpiło, przerwanie wałów, przelanie wałów, rozszczelnienie
wałów, podtopienia
Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w 2010 r
nastąpiło cofnięcie wód ze studzienek wod kan.
Jeżeli to możliwe proszę o podanie na jakiej wysokości w odniesieniu

tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak
tak

nie
2,5 km
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do lustra najbliższej rzeki położona jest lokalizacja (na postawie
danych zawartych w mapach geodezyjnych lub książki obiektu) .
Proszę podać jeżeli odległość od rzeki jest mniejsza niż 2 km.
V Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w poszczególnych lokalizacjach.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Lokalizacja 1

LP.

Wieruszów, ul.
Warszawska 104

1. System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny
2

B. Administracji

System wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony

nie

mienia

3

Stały dozór*

nie

4

Stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia

nie

5

Dozór pośredni

nie

6

Oświetlenie całej posesji

tak

7

Ogrodzenie całej posesji

nie

8

Inne systemy (np. monitoringu – kamery, czujki ruchu):

nie

9

10
11

Czy drzwi są zamykane na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (2

nie

kłódki)?
Czy drzwi zewnętrzne posiadają zwiększoną odporność na włamanie

nie

potwierdzone atestem
Prosimy o opis posiadanych zabezpieczeń okien, drzwi oszklonych i

rolety i żaluzje

innych zewnętrznych otworów szklanych lokalu (kraty

wewnętrzne, kraty met.

antywłamaniowe, rolety, żaluzje, szyby o zwiększonej odporności

miejscowo w oknach /

na przebicie):

apteka, administracja/

12 Rodzaj schowka (dla gotówki):

13

nie

Szafa pancerna

nie

Szafa stalowa

nie

Kaseta stalowa

nie

Inne sejf przytwierdzony do podłoża

tak

Schowki są na stałe przymocowane do podłoża

nie

VI Szkodowość z ubezpieczeń mienia i OC
Rok

Ryzyko

Wysokość

Rezerwa

odszkodowania
2008

Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0
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2009

2010

2011

2012

2013

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

0

0

0

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

0

0

3.828,78 ( 1 szkoda)

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

30.402,00

0

183.763,00

0

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

0

0

0

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

0

0

0

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

0

0
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2014

Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

7.897,30 ( 1 szkoda)

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)

0

0

0

70.000,00 ( 1
szkoda –
zakażenie
gronkowcem)

2015

2016

7.500,00 ( 1 szkoda)

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
Ubezpieczenie mienia od pożaru

0

0

0

0

0

0

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

0

0

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

0

0

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
świadczeniodawcy
udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)

0

0

0

0

Ubezpieczenie mienia od pożaru

VII Szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW

rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Liczba szkód
0
0
0
0
1
0
0

Ubezpieczenia OC ppm
Wypłacone odszkodowania
0
0
0
0
939,96
0
0

rezerwy
0
0
0
0
0
0
0

Rok

Liczba szkód

Ubezpieczenia autocasco
Wypłacone odszkodowania

rezerwy
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2010
1
3.100,00
0
2011
0
0
0
2012
0
0
0
2013
1
896,93
0
2014
1
1.210,57
0
2015
2 ( szyba, pożar)
504,30 + 9.863,42
0
2016
0
0
0
Pożar karetki – zapaliła się przetwornica prądu w kabinie kierowcy – w trakcie wyjaśnień
serwisu co do możliwości regresu od producenta przetwornicy.

rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów
Liczba szkód
Wypłacone odszkodowania
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rezerwy
0
0
0
0
0
0
0
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