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Załącznik nr 11 do SIWZ 
„Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE O RYZYKU 
 
 
1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich oraz sprzętu elektronicznego 
 

 Kompleks budynków i budowli Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu znajduje się 
przy Pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Schemat lokalizacji stanowi załącznik nr 11a do SIWZ. 
Kompleks składa się z 17 budynków w zwartej zabudowie, znajdujących się na terenie 
ogrodzonym, oświetlonym i dozorowanym. 
Opis poszczególnych budynków stanowi załącznik nr 10 do SIWZ „Wykaz nieruchomości” 

 W konstrukcji obiektów nie zastosowano płyt warstwowych z wypełnieniem palnym 

 Obiekty są użytkowane zgodnie z przepisami prawa, posiadają sprawną instalację: 

 odgromową,  

 elektryczną,  

 gazową, 

 grzewczą (ogrzewanie wodne) 

 tlenową. 

 Budynki posiadają centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do urządzeń 
elektrycznych. 

 Szpital posiada własną kotłownię opalaną gazem ziemnym 

 Ochrona przeciwpożarowa: 

 gaśnice proszkowe i śniegowe, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne (5 hydrantów 
miejskich poza terenem szpitala), klapy dymowe, system sygnalizacji pożaru (sygnał 
przekazywany do portierni),  

 Zaopatrzenie wodne: hydranty sieci miejskiej – szczegóły w załączniku nr 10 do SIWZ, 

 Zamawiający przeprowadza regularne, wymagane prawem przeglądy instalacji oraz urządzeń 
przeciwpożarowych 

 Przeprowadzane są regularne kontrole Państwowej Straży Pożarnej 

 Pracownicy są szkoleni na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej 

 Odległość do najbliższej PSP – 4 km 

 Istnieje aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego; Zatrudniony jest specjalista z 
zakresu ochrony ppoż 

 Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu 

 Ochrona obiektów: 

 Teren szpitala ogrodzony, oświetlony i dozorowany 

 Ochrona całodobowa sprawowana jest przez pracowników Zamawiającego.  

 W niektórych obiektach i pomieszczeniach zamontowany jest system alarmowy 
antywłamaniowy, m. in. kasa, apteka (bud. H), serwerownia (A-1) 

 Kraty i żaluzje antywłamaniowe w oknach na parterze w Zakładzie Brachyterapii, Zakładzie 
Radioterapii, Archiwum, Zakładzie Diagnostyki Choroby Płuc, 

 Wartości pieniężne przechowywane w kasie pancernej przytwierdzonej do podłoża. 
 

 Schemat rozmieszczenia obiektów w lokalizacji Pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu: 
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 Informacje dodatkowe dotyczące sprzętu elektronicznego, w tym medycznego: 

 Sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) jest konserwowany przez firmę zewnętrzną 

 Dane są archiwizowane codziennie (kopie zapasowe back-up) w archiwum dyskowym 

 Sprzęt elektroniczny posiada zabezpieczenia przepięciowe; sprzęt medyczny: zabezpieczenia 
wbudowane w stacji transformatorowo-rozdzielczej, w rozdzielniach głównych budynków i 
tablicach piętrowych budynków 

 Pomieszczenia dla serwerów posiadają specjalne urządzenia gaśnicze dla sprzętu 
elektronicznego  oraz system klimatyzacyjny 

 liczba informatyków / pracowników specjalistycznych zatrudnionych na etacie zajmujących 
się sprzętem medycznym oraz sprzętem elektronicznym niemedycznym: 8 

 podpisane są stałe umowy serwisu dotyczące konserwacji i naprawy sprzętów medycznych:  
rezonans, aparaty RTG, tomografy, przyspieszaczy liniowe, gammamed , symulatory RTG, 
Skaner PET ,myjki ultradźwiękowe endoskopowe , aparaty USG. 

 
 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

a) Zakres świadczonych usług medycznych 

 Lecznictwo zamknięte 

 Poradnie specjalistyczne 

 Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej 

 Zakład rehabilitacji (świadczenia wykonywane pacjentom po zabiegach operacyjnych w 
oddziałach macierzystych ) 
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 Diagnostyka specjalistyczna,  
 Apteka szpitalna (leki tylko na własne potrzeby) 
 Laboratorium analityczne 

 
b) Informacje ogólne dotyczące działalności podmiotu leczniczego:  

 

Wysokość przychodów – tylko kontrakty z NFZ  

 
Rok 2015 – 144.163.489,19 PLN 
Planowane na rok 2016 – 143.454.000,00 PLN 
 

Wysokość przychodów – działalność medyczna poza 
kontraktami z NFZ 

Rok 2015 – 6.874.475,00 PLN 
Planowane na rok 2016 – 6.871.300,00 PLN 

Wysokość przychodów – działalność pozamedyczna 
 

Rok 2015 – 131.389,00 PLN 
Planowane na rok 2016 – 130.000,00 PLN 

Rodzaj działalności pozamedycznej, z której uzyskiwane są 
przychody 

Wynajem pomieszczeń, opłaty za kserokopie 
dokumentów.  

Liczba pacjentów w lecznictwie zamkniętym ? Rok 2015 – 37.462 

Liczba pacjentów w lecznictwie otwartym ? Rok 2015 – 103.537 

Liczba łóżek ? Rok 2015 – 313 

Czy szpital wprowadził Okołooperacyjną Kartę Kontrolną? TAK 

Czy Szpital posiada akredytację? TAK 

Czy szpital posiada ISO lub inne systemy utrzymania jakości 
usług ? 

TAK 

Czy szpital posiada monitoring przy izbie przyjęć, recepcji? NIE 

Czy szpital prowadzi rejestr zdarzeń niepożądanych? TAK 

Czy szpital prowadzi badania kliniczne? TAK 

Czy szpital jest ośrodkiem w procesie badania klinicznego 
leków?* 

TAK 

Czy szpital prowadzi eksperymentalne metody leczenia ? NIE 

Czy szpital dla pacjentów korzysta z zewnętrznych usług 
cateringowych, czy wykorzystuje własną kuchnię ? 

ZEWN. FIRMA CATERINGOWA** 

Czy szpital prowadzi usługi laboratoryjne dla podmiotów 
zewnętrznych ? 

TAK, PATOMORFOLOGIA 

Czy szpital wykonuje zabiegi chirurgii plastycznej (w jakim 
zakresie), prowadzi poradnię chirurgii plastycznej ? 

Tak, tylko w zakresie rekonstrukcji piersi po 
leczeniu choroby nowotworowej 

Czy ubezpieczający korzysta z cudzych nieruchomości na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innego 
podobnego stosunku prawnego ? 

Tak, parking w Galerii Sky Tower 

Czy ubezpieczający korzysta z cudzych rzeczy ruchomych na 
podstawie umowy najmu, użytkowania, użyczenia, leasingu lub 
innego podobnego stosunku prawnego (rodzaj rzeczy) ?  

TAK, sprzęt medyczny 

Czy w związku z działalnością podmiotu, istnieje ryzyko 
powstania szkód polegających na przedostaniu się substancji 
niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu (rodzaj 
odpadów) ? 

NIE 

Czy szpital posiada budynki nie związane z prowadzeniem 
działalności leczniczej?  

NIE 

1/ Czy szpital prowadzi własną aptekę i zatrudnia jej personel ?  1/ TAK 
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2/ Czy apteka szpitalna obsługuje wyłącznie pacjentów szpitala ? 
3/ Czy apteka sprzedaje wyłącznie leki gotowe czy również 
wyrabia je  we własnym zakresie na potrzeby oddziałów szpitala 
? 

2/ NIE 
3/ TAK 
 

1/ Czy szpital posiada pojazdy nie podlegające obowiązkowi 
rejestracji (jakie i ilość) ? 
2/ Czy pojazdy te poruszają się także poza terenem szpitala ? 

1/ NIE 
 
2/ NIE 

Czy szpital posiada:  
1/ systemy podwójnego zasilania energetycznego,  
2/ awaryjną kotłownię ze zbiornikami paliwa,  
3/ zbiorniki z kilkudniową rezerwą wody,  
4/ awaryjną sieć oświetleniowa, 
5/ zasilanie awaryjne dla bloku operacyjnego i OIOM-u, 
6/ spalarnię dla własnych odpadów, 
7/ własną oczyszczalnię ścieków ? 

1/ TAK 
2/ TAK 
3/ NIE 
4/ TAK 
5/ TAK 
6/ NIE 
7/ NIE 

Rodzaj udzielanych świadczeń medycznych w ramach: 
1/ NFZ 
2/ świadczeń komercyjnych 
3/ kontraktów z organem administracji rządowej lub 
samorządowej  
4/ umowy z zagranicznymi kasami chorych 
5/ w ramach abonamentów 

 
1/ TAK 
2/ TAK 
3/ Wojewódzki Ośrodek Koordynujący - 
programy profilaktyczne 
4/ NIE 
5/ NIE 

Czy szpital wykonuje transport medyczny 
1/ na własne potrzeby 
2/ na zlecenie innych podmiotów 

 
1/ NIE 
2/ NIE 

Czy szpital świadczy usługi na rzecz innych podmiotów 
leczniczych? W jakim zakresie? 

TAK, konsylium w zakresie onkologicznym, 
radioterapii, chemioterapii 

 
Wykaz oddziałów i poradni funkcjonujących w placówce 
 

Zgodnie z księgą rejestrową podmiotu 
leczniczego 

 
* W roku 2015 Szpital podpisał jedną umowę na przeprowadzenie badań klinicznych: 
CRU/BK/LZT/1/15 "ERGOMED PLC 26-28 Frederick Sanger Road Surrey Research Park i dr Agata 
Szulc" 11.05.2015 Zakład Teleradioterapii od 11.05.2015 „Otwarte randomizowane wieloośrodkowe 
badanie III fazy porównujące efekty zastosowania iniekcji interleikiny leukocytarnej” 
 
** W zakresie żywienia pacjentów szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Szpital 
stwarza warunki do zapewnienia żywności bezpiecznej o odpowiedniej jakości zdrowotnej, zgodnie z 
normami HACCP oraz kryteriami Systemu Zarządzania Jakością. 
 
Zamawiający ma zawartą umowę z firmą zewnętrzną świadczącą w razie potrzeby usługi w zakresie 
anestezjologii i intensywnej terapii.  
Dyżury pełnią lekarze zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Jedynie w przypadku Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii możliwe jest czasami pełnienie dyżuru przez lekarza z firmy 
zewnętrznej. 
 
c) Zakres świadczonych usług pozamedycznych 

 Wynajem pomieszczeń 

 Usługi ksero 
 

Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK NIE 

Prowadzenie szatni dla osób z zewnątrz X  
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Przechowywanie rzeczy wartościowych pacjentów szpitala  X 

Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych  X 

Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych  X 

Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych  X 

Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych (w bardzo ograniczonym zakresie) X   

Wynajem pomieszczeń dla podmiotów zew. np. praktyki lekarskie, bary, sklepy itp. X  

Parking strzeżony na terenie szpitala  X 

Parking ogólnodostępny niestrzeżony na terenie szpitala X  

Posiadanie nieruchomości nie związanych z działalnością leczniczą  X 

Usługi ksero – wykonywanie kserokopii dokumentów medycznych, zaświadczeń o 
stanie zdrowia do ZUS, KRUS 

X  

Inna działalność  X 

 
d) Podwykonawcy 

Szpital zleca wykonanie usług medycznych innym podmiotom, m. in. w zakresie: 

 porady i konsultacje medyczne, badania lekarskie, opisy, nadzór lekarski  wykonywane 
przez lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie 

 badania mikrobiologiczne i laboratoryjne, badania diagnostyczne – wykonywane przez inne 
podmioty lecznicze lub laboratoria zewnętrzne 

 transport sanitarny  

 wydawanie krwi, usługi związane z przetwarzaniem krwi, badania w zakresie immunologii 
transfuzjologicznej – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.  
Tadeusza Dorobisza 

 sekcje zwłok – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego 

 odbiór i przewóz zwłok – firma zewnętrzna (usługi pogrzebowe). 
 

e) Zatrudnienie 
 

Grupa zawodowa Łączna liczba pracowników 

Pracownicy ogółem 1 014 

Lekarze  198 

Lekarze kontraktowi* 13 

Pielęgniarki 269 

Ł Ą C Z N I E  

*Lekarze kontraktowi nie są zatrudniani bezpośrednio na oddziałach, tylko konsultują pacjentów lub wykonują badania 
zgodnie ze skierowaniem.  
 

 
f) liczba łóżek w oddziałach szpitalnych (stan na kwiecień 2016) 

 
 

Oddział szpitalny Liczba łóżek 

Chirurgia onkologiczna I 36 

Chirurgia onkologiczna II 40 

Oddział Ginekologii 
Onkologicznej  

23 

Oddział Radioterapii 
Stacjonarnej 

36 

Oddział Radioterapii I 37 
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Oddział Radioterapii II 47 

Oddział Radioterapii 
Ginekologicznej I 

34 

Oddział Onkologii 
Klinicznej/Chemioterapii 

44 

Oddział Dzienny Onkologii 
Klinicznej/Chemioterapii 

10 

Oddział Intensywnej Terapii i 
Anestezjologii 

6 

Ł Ą C Z N I E  

 
 

g) ankieta oceny ryzyka zakażeń szpitalnych 
 

  TAK NIE 

1 Czy w ZOZ działa zespół d/s. zakażeń szpitalnych x  

2 Czy w ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne 

 Wszystkie x  

Wybiórczo   

3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 

 krwiopochodnych (wzw B, wzw C, HIV) 0 

Gronkowca 14 

Innych 95 

4 Czy ZOZ zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne 

 Wszystkie x  

Krwiopochodne  x 

5 Czy ZOZ posiada centralną sterylizatornię x  

6 Czy w ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze  X 

7 Czy prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x  

8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: 

 wskaźniki fizyczne X  

wydruk komputerowy X  

testy Bowie-Dicka x  

testy paskowe X  

testy zintegrowane X  

testy biologiczne X  

9 Czy są używane puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji  X 

10 Inne opakowania używane do sterylizacji   

 puszki kontenerowe X  

rękawy papierowo – foliowe x  

Inne X  

11 Do mycia rąk używane jest mydło w: 

 Dozownikach x  

Kostkach  x 

12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach x  

13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 

 szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy  x 

Systematycznie x  

14 W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania 

 mycia i dezynfekcji rąk  x  

w czasie pobierania krwi x  

przy wykonywaniu iniekcji x  

podczas dezynfekcji x  

podczas sterylizacji x  
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ze sprzętem endoskopowym x  

z zużytym sprzętem jednorazowym x  

ze skażonym mat. biologicznym x  

15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane x  

16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x  

17 Czy ZOZ posiada myjnię do endoskopów 

 półautomatyczną  x 

automatyczną x  

sterylizator  x 

18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na 
podstawie dokumentacji w zakładzie leczniczym) 

x  

 
 

3. Szkodowość 
Poniżej informacja o wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw z umów ubezpieczenia 
mienia i odpowiedzialności cywilnej w latach 2013 - 2016 wg daty powstania szkody (stan na 
31.03.2016) 
 
a) Ubezpieczenie mienia  

Ryzyko Data szkody Data wypłaty Przedmiot szkody 
Przyczyna 

szkody 

liczba 
szkód 
wypł. 

Wypłata 

Sprzęt elektroniczny 2014-03-14 2014-12-01 Szkoda częściowa 
Inne (np. 
wiatr)  1 10 950,00 

 
 

b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ryzyko Data szkody Data wypłaty Przedmiot szkody 
Przyczyna 

szkody 

liczba 
szkód 
wypł. 

Wypłata 

OC działalności 
(pozamedyczne) 2015-03-17 2016-02-26 

Szkoda na osobie - 
obrażenia ciała - 1 13 409,73 

OC podmiotu 
leczniczego 2013-12-20 2015-11-04 

Uszkodzenie ciała i 
rozstrój zdrowia Diagnostyka  1 11 040,60 

 


