Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-6/16
Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach z dnia 23.02.2016r.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Informacje podstawowe:
a) Pełna nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
b)
Dokładny adres siedziby
Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
C) Lokalizacje:
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pała II 7 suma ubezpieczenia wynosi ok.93%
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego 21 suma ubezpieczenia wynosi ok.7 %
d)Oddziały szpitalne:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Rehabilitacji, Neurochirurgii, Chirurgiczny Ogólny,
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla
Dzieci, Położniczo-Ginekologiczny, Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii SzczękowoTwarzowej,
Urologii,
Gastrologiczno-Wewnętrzny,
Kardiologiczno
-Wewnętrzny,
Nefrologiczno-Wewnętrzny, Stacja Dializ, Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
Okulistyki, Pododdział Okulistyki Dziecięcej, Neurologii, Udarowy, Intensywna Terapia
Dziecięca i Pododdział Patologii Noworodka i Niemowlęcia, Neonatologiczny,
Pediatryczny, Rehabilitacji Neurologicznej, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
a) Zakłady: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
b) Pozostałe komórki medyczne: Blok operacyjny, Izba Przyjęć, Prosektorium, Poradnie
Specjalistyczne Przyszpitalne, Pracownie Specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Zakład
Diagnostyki Obrazowej, Centralna Sterylizacja, Ambulatorium ogólne, Poradnia POZ.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Liczba łóżek: 571 plus 12 stanowisk stacji dializ plus 18 miejsc dla noworodków
Deklarowana liczba łóżek do kontraktu z NFZ: 601
wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2015: 77.240.042,89 PLN
wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2015 – stacjonarne świadczenia zdrowotne
(szpitalne):61.719.245,16 PLN 64 375 865,09
wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2015 – stacjonarne świadczenia zdrowotne
(inne niż szpitalne): 3.018.319,20 PLN 5 450 824,,10
wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2015 – ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne: 10.363.381,16 PLN 11449 570,23
łączna liczba pacjentów w 2015 r: 124 979
łączna liczba pacjentów w 2015 r w lecznictwie stacjonarnym: 32 011
łączna liczba pacjentów w 2015 r w lecznictwie ambulatoryjnym:92 247
Szpital nie wykonuje i na terenie szpitala nie są wykonywane zabiegi chirurgii
plastycznej.
Na ternie szpitala nie są prowadzone eksperymentalne metody leczenia.
W szpitalu funkcjonuje centralna sterylizatornia.
Szpital posiada aptekę szpitalną (działająca na potrzeby szpitala).
Szpital zleca badania i konsultacje medyczne podwykonawcom poza lokalizacją
Szpitala.
Utrzymaniem czystości na terenie szpitala zajmuje się podmiot zewnętrzny, zgodnie z
przyjętymi procedurami wew.
Szpital prowadzi kuchnię szpitalna i we własnym zakresie zapewnia wyżywienie
pacjentom. Kuchnia szpitalna wytwarza i dostarcza żywność również dla podmiotów
zewnętrznych
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- Szpital wytwarza i dostarcza posiłki dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju ul. Kościuszki 14
y)Parking przyszpitalny – niestrzeżony, płatny – częściowo ogrodzony. Wjazdy i wyjazdy
zabezpieczone szlabanami, które są otwierane i zamykane automatycznie.
INFORMACJE O MONITORINGU zew.
- Izba Przyjęć Wejście x2
- Parking x 4
2. KAMERY WEW.
- Wejście Główne x 2
- Wejście boczne x 1
- KORYTARZ 1 PIĘTRO x 8
- IZBA PRZYJĘĆ x 6
- ANGIOGRAF x 1
- Blok Operacyjny x 4
- WINDY x 6
z) Na terenie Szpitala funkcjonuje bar prowadzony przez podmiot zewnętrzny.
WSS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju posiada następujące certyfikaty i wyróżnienia
potwierdzające wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem na terenie szpitala.
1. Certyfikat ISO 9001 - 2008
2. Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości
3. Śląska Nagroda Jakości
4. Wyróżnienie w ogólnopolskim projekcie „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” – w
kategorii najlepszy szpital wojewódzki
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2. Informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i konstrukcji budynków:
Lokalizacja 1

Adres

Rodzaj zabezpieczeń
Zabezpieczenia ppoż – rodzaj

Lokalizacja 2

Lokalizacja 3

Lokalizacja 4

Al. Jana P II 7
bud. Szpitala
Łóżkowy,
zabiegowy,
cz. niska

Al. Jana P II 7
bud. pomocnicze.
kuchni, pralni,
warsztatów,
anatomii,
portierni,
st.
transformatorowa

Krasickiego
21.
bud. Szpitala
łóżkowy I,
łóżkowy II,
przewiązka.

Krasickiego
21.
budynki
gospodarcze:
- bud. pralni,
kuchni,
- bud.
agregatowni,
- bud. portierni,
- bud. działu
technicznego

Monitoring
pożarowy

nie

nie

nie

nie

nie

--

nie

tak
tak
tak

tak
tak
tak

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

3,5km/4min

3,5 km/4 min

Nie

nie

0,3 km

0,1 km

Stałe urządzenia gaśnicze –
nie
nie
tryskaczowe
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe
--lub proszkowe
Gaśnice
tak
tak
Hydranty zewn. i wewnętrzne
tak
tak
Detektory dymów
tak
nie
Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
Nie
wywołujące alarm w miejscu
tak
(Tak - w
oddalonym od chronionego obiektu
warsztatach)
Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
Nie
wywołujące alarm w miejscu
tak
(tak- w
chronionego obiektu
warsztatach)
Czy posiadają Państwo zakładową
Nie
Nie
straż pożarną?
Odległość od najbliższej jednostki
Państwowej Straży Pożarnej (w km)
1,5km/2min
1,5km/2min
oraz orientacyjny czas dojazdu (w
min.)
Czy na terenie obiektów lub w
sąsiedztwie wystąpiła kiedykolwiek
Nie
Nie
powódź
Odległość budynków od najbliższej
0,2 km
0,3 km
rzeki lub zbiornika wodnego
Dwa podziemne zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 300 m3 , obiekty
zbiornikach
Wysokość nad lustrem wody (rzeki,
Nie dotyczy
Nie dotyczy
zbiornika wodnego)
Czy nieruchomości są narażone na
bezpośrednie ryzyka związane z
lądowisko
lądowisko
najbliższym sąsiedztwem? Jeżeli tak
proszę podać szczegóły.
Inne zabezpieczenia zmniejszające
Podziemny
Podziemny
ryzyko
zbiornik wody
zbiornik wody
p.poż.
poż.
Konstrukcja ścian budynków
Żelbetowa,
Żelbetowa,
(beton/żelbet/cegła/blacha
szkieletowa
szkieletowa
stalowa/panele
wypełniona cegłą wypełniona cegłą
stalowe/drewno/inne (jakie?))

położone 5 m nad lustrem wody w

Nie dotyczy

nie

Podziemny
zbiornik wody
p.poż.
Żelbetowa,
szkieletowa
wypełniona
cegłą

Nie dotyczy

nie

Podziemny
zbiornik wody
p.poż.
Fundamenty
żelbetowe,
konstrukcja
żelbetowa
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Konstrukcja stropu
(beton/żelbet/panele
podwieszane/drewno)
Konstrukcja nośna dachu
(dźwigary stalowe/dźwigary
drewniane)
Ogrzewanie budynków
(miejskie/własna kotłownia; czym
opalana?)
Instalacje w budynkach/media
(elektryczna/gazowa/wodociągowa)
Uwagi, sugestie

beton/Akerman

beton/Akerman

beton/Akerman

dźwigary
betonowe

dźwigary
betonowe

Dźwigary
betonowe

miejskie

miejskie

miejskie

wypełniona
cegłą
podciągi
żelbetowe, płyty
Akerman
stropodach z
płyt
korytkowych
miejskie

Elektryczna,
Instalacja
Elektryczna,
wodociągowa –
elektryczna,
wodociągowa
gazowa w bud.
wodociągowa
Kuchni.
miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią i zalaniami w
związku z powodzią od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego.

Elektryczna,
wodociągowa

3. Informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:
Lokalizacja 1
Adres
Rodzaj / charakter obiektu

Alarm z sygnałem lokalnym

Lokalizacja 2

Lokalizacja 3

Lokalizacja 4
ul.
Krasickiego
21
budynki
gospodarcze:
- bud. pralni,
kuchni,
- bud.
agregatowni,
- bud. portierni,
- bud. działu
technicznego

Al. Jana P II
7
bud. Szpitala
Łóżkowy,
zabiegowy,
cz. niska

Al. Jana P II
7
bud.
pomocnicze.
kuchni, pralni,
warsztatów,
anatomii,
portierni,
st.
Transformatoro
wa, apteka

Krasickiego
21.
bud. Szpitala
łóżkowy I,
łóżkowy II,
przewiązka.

w
pomieszczeniu
kasy i
serwerowni

W
pomieszczeniu
anatomii i
apteki

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak
tak
częściowo
nie
stały
monitoring
kamerami
wybranych
części
korytarzy szp.

brak
nie
nie
nie

brak
nie
częściowo
tak

brak
brak
częściowe
tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

System wywołujący alarm w
jednostce policji lub agencji
ochrony mienia
Stały dozór
Dozór pośredni
Oświetlenie całej posesji
Ogrodzenie całej posesji

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

Czy drzwi są zamykane na co
najmniej 2 zamki
wielozastawkowe (2 kłódki)?
Czy drzwi zewnętrzne posiadają
zwiększoną odporność na włamanie

brak
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potwierdzone atestem
Prosimy o opis posiadanych
zabezpieczeń okien, drzwi
oszklonych i innych zewnętrznych
otworów szklanych lokalu (kraty
antywłamaniowe, rolety, żaluzje,
szyby o zwiększonej odporności na
przebicie):

Brak zabezpieczeń
okien, drzwi
oszklonych i
innych
zewnętrznych
otworów

w bloku
łóżkowym
szyby w
oknach
bezpieczne

nie

nie

Szafa pancerna

1

-

-

nie

Szafa stalowa

-

-

-

nie

Kaseta stalowa

-

-

-

nie

Inne (jakie)........

-

-

-

nie

-

-

nie

-

-

Ilość i rodzaj schowków

Zabezpieczenie pomieszczeń
kasowych
(okna, drzwi)

Inne zabezpieczenia środków
pieniężnych

Opis konwojowania środków
pieniężnych
(np.: trasa transportu, sposób)

Drzwi
antywłamanio
we
metalowe,
Okno kasy
posiada kraty,
Okienko
kasowe do
dokonywania
wypłat i wpłat
z szyby
pancernej.
Alarm i czujniki
ruchu oraz
monitoring
(kamery-od
wejścia
głównegopunkt
informacji
Szpitala)
Zgodnie z
zarządzeniem
Nr 17/2005 . z
dnia
31.03.2005 r.
§ 5 Dotyczący
transportu
wartości
pieniężnych

Ilość transportów w ciągu
miesiąca

-

Ilość transportów w ciągu roku

nie

-

-

nie

-

-

-

-

-

Sposób konwojowania (własny czy
obcy)
Czy sposób konwojowania zgodny z
warunkami NBP

-

-

-

-

-

Inne zabezpieczenia (jakie)........

-

-

-

-

nie
nie
nie
nie
nie
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4. Informacje dodatkowe
- 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,
- 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.
- Szpital posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
- Istnieje procedura przeprowadzania cyklicznych ćwiczeń ze Strażą Pożarną
- badania i pomiary hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu
gaśniczego są aktualne. Skrzynki hydrantów wewnętrznych są uzupełnione (AKTUALNE
BADANIA P.POZ ważne do 01.06.2016 r.)
- rozdzielnie elektryczne posiadają detektory pożaru. W stacji transformatorowej planowane
jest wykonanie.
- W bloku łóżkowym, zabiegowym, części niskiej są wydzielone strefy poprzez zabudowane
drzwi przeciwpożarowe odpowiedniej odporności ogniowej.
- Zamawiający w zawartych umowach wymaga od wykonawców posiadania polisy OC.
5. Szkodowość wg danych przekazanych przez Ubezpieczycieli:
SZKODY MAJĄTKOWE Wypłacone
Rok
Grupa
2012

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych

kwota wypłaty
2.583
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2012
2012
2013
2014

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych
Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych
Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych
K2 Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych
Razem:

1.956
1.600
1.824
96.000
103.963 PLN

REZERWY NA SZKODY MAJĄTKOWE – BRAK REZERW
Przebieg szkodowy WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Rok/produkt
2009
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
2010
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
2011
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych
S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
2012
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych
P0 OC klienta
korporacyjnego
P7 OC podmiotu
leczniczego
S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

Wypłaty
80598,15
80598,15

liczba_szk_wypł
2
2

Rezerwa
0
0

liczba_rezerw
0
0

240715,61
240715,61

3
3

0
0

0
0

0

0

0

0

2500
0

1
0

0
0

0
0

0

0

0

0

2500

1

0

0

4538,7
0

2
0

0
0

0
0

4538,7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2013
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych
P0 OC klienta
korporacyjnego
P7 OC podmiotu
leczniczego
S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
2014
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych
P0 OC klienta
korporacyjnego
P7 OC podmiotu
leczniczego
S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
2015
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
P0 OC klienta
korporacyjnego
P7 OC podmiotu
leczniczego
S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
Razem
Od 01.01.200928.01.2016

16423,67
0

4
0

0
0

0
0

3423,67

2

0

0

0

0

0

0

10000

1

0

0

3000

1

0

0

127932,76
0

2
0

1262902,75
150000

6
1

96000

1

0

0

1932,76

1

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

310
0

1
0

1037592,2
0

6
0

310

1

4689,45

1

0

0

570000

2

0

0

462902,75

3

562361,36

18

1037592,2

6

UWAGI:
Rezerwa szkodowa z OC podmiotu leczniczego w wysokości 570 000 zł utworzona została w
2014r. Pozostałe rezerwy w wysokości 462 902,75 zł dotyczą okresu lat poprzednich i
wyrażają łączną kwotę zagregowaną, z czego wydana została przez TU m.in. odmowa na
kwotę 250.000 zł.
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DODATKOWA INFORMACJA DO OCENY RYZYKA
Od kwietnia 2015 roku, we współpracy z Mentor S.A., Szpital rozpoczął wdrażanie Programu
Bezpieczny Menedżer, obejmującego specjalistyczne szkolenia i procedury dla personelu
medycznego w zakresach formalno-prawnych. Szkolenia zrealizowane i planowane obejmują
poniższe zagadnienia.

Temat szkolenia/spotkania

Adresaci

Czas

Raportowanie zdarzeń niepożądanych
a odpowiedzialność lekarza i pielęgniarki

Personel medyczny

1 grupa

24.lutego 2016
1 dzień szkoleniowy

Prawa personelu medycznego cz.1

Personel medyczny

2 grupy

16. czerwca 2016
1 dzień szkoleniowy

Prawa personelu medycznego cz.2

Personel medyczny

2 grupy

Data szkolenia/spotkania
05.listopada.2015
1 dzień szkoleniowy

ZESTAWIENIE ODMOWY WYPŁAT - SZKODY Z OC i UBEZPIECZENIA MIENIA
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