
 

                                                                                                                                                                   Strona  
 

 

1 

Załącznik nr 7 do SIWZ SPZOZ/PN/35/2013 
 

 
 

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 
 
 
Zamawiający: 
Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 
Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK  
tel. 013 4656100, fax. 013 4656200 
REGON: 370444345 
NIP: 687-16-40-438 
Działalność wg EKD: 8511 (szpitalnictwo) 
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 

1. Sanok, ul. 800- lecia 26 
2. Sanok, ul. Lipińskiego 10 
3. Sanok , ul. Konarskiego 8  

 
 

I. UBEZPIECZENIA MIENIA 
 
 

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWE 

gaśnice 

hydranty wewnętrzne 

hydranty zewnętrzne 

stały dozór 
 
 

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI 

Budynki  nie stoją w zabudowie zwartej 

Budynki nie stoją na posesji ogrodzonej 

Posesja jest oświetlona 

Konstrukcja budynków: materiały palne, materiały niepalne 

Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem 
np. styropianem lub pianką poliuretanową. 

Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych, 

Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych,  

Ogniomury.  
 

Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową 

Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do 
wszystkich  urządzeń 

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzewanie 
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wodno-parowe, ogrzewanie elektryczne 

 
 

OCENA OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 

Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 

Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 

Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, 
lokalizacje sprzętu ppoż. 
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z 
wymaganiami 

Istnieje regulamin ppoż. 

Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji 
gaśniczej 

Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. 

Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 

Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą 

 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:  
1. Podręczny sprzęt gaśniczy - obiekty i pomieszczenia wyposażone są w normatywną ilość 

podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na stanowiskach tj. gaśnice śniegowe, 
proszkowe, płynowe, agregaty gaśnicze śniegowe. 

2. Zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru - sieć wewnętrznych hydrantów 
pożarowych DN-52 i DN-25 zainstalowanych w szafkach hydrantowych na korytarzach i 
klatkach schodowych w budynkach szpitalnych oraz przychodniach. 

3. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - sieć zewnętrznych hydrantów 
pożarowych DN-80 oraz zbiornik wody pitnej, którego zapas może być wykorzystany do 
celów gaśniczych. 

4. Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe pożaru i inne: 
Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa pożaru zainstalowana w pomieszczeniach SOR oraz 
pomieszczeniach Zespołów Ratownictwa Medycznego, urządzenia służące do usuwania 
dymu – klapy oddymiające zainstalowane w Budynku Głównym oraz budynku Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego.  
Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe pożaru są podłączone do centralki sygnalizacyjnej 
alarmowej pożaru zainstalowanej przy wejściu do SOR. Sygnał z zainstalowanej centralki 
przekazywany jest drogą radiową do Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej 
Straży Pożarnej w Sanoku – stały nadzór przez dyspozytora pełniącego służbę. 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. 
 
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. 
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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.) 

 

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,   

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej      (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138 poz. 931)  

 

 

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 

 

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 

przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 

zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

 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; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 
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Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: 
zwolnione 
 
 
Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg  Klasyfikacji Środków Trwałych: 
uwzględniając podatek VAT                                                  

 
 
 

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIE ŻOWE 
 

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 
 

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie  
   zabezpieczone. 

 

Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja 

Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na 
parterze 

 Ul. 800 lecia 26 

Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Ul. Lipińskiego 10 

Firma ochrony Ul. Lipińskiego 10 

Stały dozór  
Pracownicy Sekcji 

Eksploatacyjnej 
 
 
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:  
1.W budynkach przy ul. 800-lecia 26 i Konarskiego 8 funkcjonuje całodobowy dozór 
pracowników Sekcji Eksploatacyjnej SPZOZ w Sanoku.  
2.System alarmowy zainstalowany jest w budynku przychodni przy ulicy Lipińskiego 10 
3.System monitoringu zainstalowany jest w budynkach: Administracyjnym, Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego oraz Budynku Głównym Szpitala przy ulicy 800-lecia   
 

 
 

UBEZPIECZENIA MIENIA  
 

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZK ÓD, 
KTÓRE WYDARZYŁY SI Ę W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) 
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYC H 

 
 

DATA ZAKRES PRZYCZYNA SUMA 
ODSZKODOWANIA  

21.06.2011 OGIEŃ 

centrala telefoniczna- 
uszkodzenie w wyniku 

wyładowań 
atmosferycznych 

5451,85 ZŁ  

 


