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INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 
 
Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony): 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH  
Aleja Niepodległości 9  
19-100 Mońki 
 
tel. 85 72 78 130, fax 85 72 78 130 
PKD:           86.10.Z  
REGON:     050652956 
NIP:            546-119-33-53 
KRS:            0000112038 
 
www.szpital-monki.pl 
e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl 
 
Miejsca ubezpieczenia: 
Szpital, Zespół Zakładów Opiekuńczo – Rehabilitacyjnych, Poradnie 
Mońki Al. Niepodległości 9 (19-100) 
             Al. Niepodległości 11 (19-100) 
             Al. Niepodległości 11B (19-100) 
 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie 
Krypno 6, 19-111 Krypnie 
 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach 
Jaświły 13, 19-124 Jaświły  
 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce 
ul. Rynek 21, 19-122 Jasionówka  
 

Przychodnia Rejonowa w Goniądzu 
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 19-110 Goniądz 
 
ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: Powiat Moniecki  
 
NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010647 
 
DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 1993-08-05 
 
ZAKŁADY LECZNICZE PODMIOTU LECZNICZEGO I RODZAJ ICH DZIAŁALNOŚCI: 
 

1) SZPITAL POWIATOWY 
     stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne  
     Regon 05065295600020 
 

2) ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYCH  
     stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 
     Regon 05065295600038 
 

3) ZAKŁAD ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH 
     ambulatoryjne  świadczenia zdrowotne 
     Regon 05065295600045 
 
 
 
 
 
 



 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach                     Załącznik Nr 3 do SIWZ – Informacje o Zamawiającym 
 Znak sprawy: 03/ZP/2020 

 

Strona 2 z 19 
 

Szpital jest podmiotem wielospecjalistycznym. 
 
WYKAZ ODDZIAŁÓW: 
 

Oddział Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej (30 łóżek, kod 4000)  
Oddział Pediatryczny (15 łóżek, kod 4401) 
Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia Bólu (24 łóżka, kod 4500) z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej (6 łóżek, kod 4580) 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Noworodkami (18 łóżek, kod 1450) – Planowane zamknięcie 
Oddział Rehabilitacyjny (46 łóżek, kod 4300) 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (29 łóżek, kod 5170) 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie(1 łóżko, kod 5170) 
Centralna Izba Przyjęć (4 łóżka, kod 4900) 
Blok Operacyjny z salą nadzoru poznieczuleniowego (wybudzeń) (3 łóżka, kod 4910) 
 
DZIAŁALNOŚĆ  UBOCZNA: 
- wynajem lokali mieszkalnych (w budynkach Przychodni, poza siedzibą Szpitala), 
- usługi sterylizacji, 
- transport sanitarny, 
- sprzedaż produktów kuchni.   

 
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA W ZAKRESIE OC 

 
DANE FINANSOWE 

 

1. Obrót Podmiotu za 2018 r.: 
- z działalności medycznej: 
    a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne  
    - świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne 
 
    b) poza umową z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne  
    - świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne 
 
- z działalności pozamedycznej 

28 898 983,18 zł 
28 531 885,96 zł 
27 791 416,65 zł 
14 615 847,39 zł 

  12 029 521,07 zł 
1 146 048,19 zł       

 
740 469,31 zł 

910,00 zł 
       519 777,55 zł 

219 781,76 zł       
         

367 097,22 zł 

2. Obrót Podmiotu za 2019 r.: 
- z działalności medycznej: 
    a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne  
    - świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne 
 
    b) poza umową z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne 
    - świadczenia ambulatoryjne  
    - świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne 
 
- z działalności pozamedycznej 

31 772 620,04zł 
31 355 695,60 zł 
30 559 477,77 zł 
16 011 951,47 zł 

  13 141 194,48 zł 
1 406 331,82 zł       

 
796 217,83 zł 

3 371,00 zł 
       564 034,34 zł 

228 812,49 zł       
   

416 924,44 zł 

3. Planowany obrót Podmiotu na 2020 r.: 
- z działalności medycznej: 
    a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne i ambulatoryjne  
    - świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne 
 

33 428 099,96 zł 
33 120 978,40 zł 
32 362 223,10 zł 
31 340 044,54 zł   

1 022 178,56 zł       
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    b) poza umową z NFZ, w tym: 
    - świadczenia szpitalne i ambulatoryjne  
    - świadczenia stacjonarne, inne niż szpitalne 
 
- z działalności pozamedycznej 

758 755,30 zł 
       471 146,67 zł 

287 608,63 zł       
   

307 121,55 zł 
 

DANE STATYSTYCZNE 
 

1. Ilość łóżek:  
- szpitalnych  
- ZOL 

 
139 
  30 

2. Liczba pacjentów przyjętych w 2018 r.:  
  a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
   - lecznictwo szpitalne     
   - lecznictwo ambulatoryjne   
   - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne     
  b) poza umową z NFZ, w tym: 
   - lecznictwo szpitalne     
   - lecznictwo ambulatoryjne       
   - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne     

141350 
139213 
4522 
134645 
46 
2135 
3 
2134 
0 

3. Liczba pacjentów przyjętych w 2019 r.:  
  a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
   - lecznictwo szpitalne     
   - lecznictwo ambulatoryjne   
   - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne     
  b) poza umową z NFZ, w tym: 
   - lecznictwo szpitalne     
   - lecznictwo ambulatoryjne       
   - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne     

127221    
125284 
4258 
120978 
48 
1937 
7 
1930 
0 

4. Planowana liczba pacjentów na 2020 r.:  
  a) dla kontraktów z NFZ, w tym: 
   - lecznictwo szpitalne     
   - lecznictwo ambulatoryjne   
   - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne     
  b) poza umową z NFZ, w tym: 
   - lecznictwo szpitalne     
   - lecznictwo ambulatoryjne       
   - lecznictwo stacjonarne, inne niż szpitalne     

109932 
108276 
3342 
104895 
39 
1656 
1 
1655 
0 

5. Liczba zabiegów chirurgicznych w 2018 r.: 
         - zabiegi chirurgii ogólnej 
         - zabiegi ginekologiczno – położnicze 
         - inne - bólowe 

 
335 
179 
1204 

6. Liczba zabiegów chirurgicznych w 2019 r.               
 - zabiegi chirurgii ogólnej 

         - zabiegi ginekologiczno – położnicze 
         - inne - bólowe  
W Szpital nie wykonuje się zabiegów chirurgii 
plastycznej 

 
283 
168 
1133 

7. Ilość przyjętych porodów w 2018 r., w tym: 
- siłami natury 
- przez cesarskie cięcie 
- zabiegowych 

208 
125 
80 
3 

8. Ilość przyjętych porodów w 2019 r., w tym: 
- siłami natury 
- przez cesarskie cięcie 
- zabiegowych 

144   
93 
51 
2 
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EPIDEMIOLOGIA I STERYLIZACJA 
 

Roczna ilość zakażeń szpitalnych  2017 - 12 
2018 - 12 
2019 - 14 

Drobnoustroje alarmowe i zakażenia szpitalne  Liczba zarejestrowanych alertopatogenów za rok: 
2017 na 100 hospitalizowanych -  98 
2018 na 100 hospitalizowanych -  116 
2019 na 100 hospitalizowanych -  115 
 
Wskaźnik zakażeń szpitalnych za rok: 
2017 na 100 hospitalizowanych – 0,28 
2018 na 100 hospitalizowanych -  0,26 
2019 na 100 hospitalizowanych – 0,32 

 
W Podmiocie działa: 
- komitet do spraw kontroli zakażeń szpitalnych, 
- zespół kontroli zakażeń szpitalnych 

 
Podmiot posiada Centralną Sterylizatornię. 

 
Wdrożone procedury związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń (nazwa procedury i data wdrożenia): 
1.Instrukcja postepowania w przypadku nieumyślnego przerwania ciągłości tkanek podczas pracy przy chorym 
lub jego materiałem biologicznym, data wdrożenia 16.10.2007 
2. Aseptyka, data wdrożenia 16.10.2007; 
3. Antyseptyka, data wdrożenia 16.10.2007; 
4. Instrukcja higienicznego odkażania i mycia rak, data wdrożenia 16.10.2007; 
5. Instrukcja monitorowania zakażeń szpitalnych, data wdrożenia 16.10.2007; 
6. Instrukcja opatrywania ran zakażonych, data wdrożenia 16.10.2007; 
7. Instrukcja zapobiegania zakażeniom HCV,HBV,HIV, w środowisku szpitalnym i pracowników służby zdrowia, 
data wdrożenia 30.11.2007; 
8. Instrukcja cewnikowania chorego w domu, data wdrożenia 30.11.2007; 
9. Instrukcja pobierania materiałów do badań, data wdrożenia 30.11.2007; 
10. Procedura Ogólne zasady sprzątania i dezynfekcji, data wdrożenia 11/01/2008  ; 
11. Procedura Dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym, data wdrożenia 
11/01/2008  ; 
12. Instrukcja transportu narzędzi i materiałów do sterylizacji, data wdrożenia 25/03/2008  ; 
13. Standard kaniulizacji naczyń obwodowych, data wdrożenia 04/12/2008 ; 
14. Zalecenia epidemiologiczne w procedurach stosowanych w oddziałach, data wdrożenia 27/02/2009; 
15. Instrukcja postępowania z kontenerami do transportu odpadów medycznych i komunalnych, brudnej i 
czystej bielizny, data wdrożenia 09/03/2010; 
16. Plan higieny szpitala, data wdrożenia 21/08/2012; 
17.Postępowanie z brudną i czystą bielizną oraz pojemnikami służącymi do ich transportu, 23/08/2012; 
18. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznych, data wdrożenia 31/10/2013; 
19. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o zachorowanie na gorączkę krwotoczna EBOLA (EVD0, 
data wdrożenia 13/10/2014; 
20. Procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną gorączkę 
krwotoczną Ebola zgłaszającym się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu lub izbę przyjęć, data wdrożenia 
22/11/2014; 
21.Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach z ostrymi narzędziami, data wdrożenia 17/11/2015; 
22. Zasady cewnikowania pęcherza moczowego, data wdrożenia 09/10/2017; 
23. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia ognisk epidemiologicznych, data wdrożenia 10/04/2018; 
24.Procedura poekspozycyjna na krew i czynniki ryzyka, data wdrożenia 05/08/2020; 
25. Procedura postępowania ze zwłokami pacjentów, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-COV-2 
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UMOWY, KONTRAKTY 
 

Ilość i rodzaj kontraktów podpisywanych z NFZ – obecnie realizowanych:  
1. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
2. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
3. Opieka hospicyjna 
4. Rehabilitacja Lecznicza-Dzienna 
5. Świadczenia Zdrowotne kontraktowane odrębnie-Żywienie do i pozajelitowe 
6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- okulistyka, laryngologia 
7. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- ortopedia, traumatologia 
8. Ambulatoryjna Opieka 
9. Rehabilitacja Lecznicza-Poradnia i Zakład 
10. Leczenie Szpitalne-SIEĆ 
11.Programy pilotażowe-POZ PLUS 
12.Podstawowa Opieka Zdrowotna 
13. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-gastroskopia 
14. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna-kardiologia 
15. Leczenie Szpitalne-ortopedia 
 
Rodzaje świadczeń wykonywane są poza kontraktem z NFZ (to 2,6% wszystkich):  

- Poradnia Medycyny Pracy,  
- Badania diagnostyczne, 
- Hospitalizacje,  
- Porady ambulatoryjne pacjentów nieubezpieczonych  

 
Rodzaje wykonywanych usług:  
porady lekarskie, wizyty domowe, zabiegi, lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, transport chorych, 
konsultacje, przychodnia, poradnia, ambulatorium, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład rehabilitacji 
leczniczej, zakład opiekuńczo – leczniczy, badania diagnostyczne: EKG, USG, endoskopia, serologia, hospicjum, 
RTG, żywienie dojelitowe i pozajelitowe. 
 
Szpital wykonuje usługi na rzecz innych placówek:  
- transport sanitarny, 
- badania diagnostyczne,  
- sterylizacja narzędzi 
 
Szpital korzysta z usług podwykonawców:  
- badania diagnostyczne, 
- konsultacje specjalistyczne,  
- transport sanitarny. 
 
Szpital nie planuje  przejęcia/połączenia z innym podmiotem. 
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Szpital posiada certyfikat ISO ważny od 12.05.2020 r. do 11.05.2023 r.  
 
Działania podejmowane w celu podwyższenia jakości świadczeń zdrowotnych i minimalizacji możliwości 
wystąpienia ryzyka zaistnienia zdarzeń rodzących roszczenia pacjentów (zdarzeń niepożądanych): 
Obowiązek szczepień ochronnych pracowników; procedury kontroli stanu technicznego budynków, aparatury 
medycznej; zaostrzenie reżimu sanitarnego; nowe technologie; nowoczesne urządzenia  zmniejszające ryzyko 
wystąpienia błędów; stała bieżąca weryfikacja umów i ubezpieczeń podwykonawców (w tym lekarzy 
kontraktowych); wprowadzenie procedur usprawniających lub regulujących przepływ informacji, podział 
odpowiedzialności; szkolenia personelu z zakresu: np. komunikacji pacjent - lekarz (pielęgniarka), procedury, 
standardy, instrukcje ogólne, lekarskie i pielęgniarskie. 
 
Podmiot nie pełni roli ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne, nie przeprowadza badań klinicznych, ani nie wykonuje eksperymentów 
badawczych/leczniczych. 
 
Podmiot świadczy usługi laboratoryjne na rzecz innych podmiotów leczniczych - biochemiczne, morfologiczne, 
immunochemiczne, koagulologiczne, analityczne ogólne. 
Liczba badań w ciągu ostatnich 12 m-cy to ok. 16 000. 
Przychód: ok.45 000,00 zł. 
 
Podmiot świadczy usługi diagnostyczne na rzecz innych podmiotów leczniczych: 
- badania RTG, przychód z ostatnich 12 m-cy: 24 993,00 zł, 
- badania USG, przychód z ostatnich 12 m-cy: 73 60,00 zł. 
 
Szpital prowadzi bank krwi (nie prowadzi banku krwi pępowinowej, nie prowadzi banku  komórek 
macierzystych). 
 
Szpital posiada Aptekę szpitalną (leki przeznaczone do użytku wewnętrznego Szpitala). 
 
Szpital przechowuje rzeczy pacjentów powierzone na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń 
zdrowotnych. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów Maksymalna możliwa ilość 
pacjentów deponujących rzeczy – 176. 
Prowadzi również depozyt rzeczy wartościowych pacjentów. W depozycie przechowywane są m.in. rzeczy 
osobiste, karty płatnicze, biżuteria, inne przedmioty uznane za wartościowe. 
 
Produkty żywieniowe dla pacjentów dostarcza wewnętrzna kuchnia Szpitala. Posiłki są sprzedawane również 
osobom z zewnątrz. 
 
Szpital, na podstawie umowy o wspólnej eksploatacji nieruchomości, wynajmuje od Podlaskiej Fundacji 
Rozwoju Regionalnego z siedziba w Białymstoku pomieszczenia, w których prowadzi działalność -  
lokale w budynku przy Al. Niepodległości 11B, 19-100 Mońki – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne pow. 
161,98 m2, Serologia  pow. 15,12 m2. 
 
Szpital korzysta z mienia ruchomego, którego właścicielami są inne podmioty:  
- Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Warszawa, dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z 
odczynnikami, wartość sprzętu 302 400,00 zł  
- Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., dzierżawa Laboratoryjnego systemu informatycznego, wartość sprzętu 
61500 zł 
- Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Warszawa, dzierżawa analizatora biochemicznego, wartość sprzętu 432 
000,00 zł 
- Biomaxima SA., dzierżawa automatycznego czytnika pasków do moczu, wartość sprzętu 3985,20 zł w/w sprzęt 
wykorzystywany w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym 
- Krzysztof Piekarewicz – dzierżawa wideolaryngoskopu z akcesoriami, wartość: 5000,00 zł - Sprzęt 
wykorzystywany na Bloku Operacyjnym 
- Bożydar Tomaszewski- dzierżawa ultrasonografu okulistycznego Pirop z głowicami do USG, wartość: 25 806,00 
zł; tomograf optyczny, wartość: 100 000,00 zł 
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- Bogdanowicz Dariusz- dzierżawaLampy szczelinowej wraz ze stolikiem, wartość: 9 180,00 zł - Sprzęt 
wykorzystywany w Poradni Okulistycznej 
- Alpha Diagnostics, dzierżawa Analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami, wartość: 16 364,16 zł 
- sprzęt wykorzystywany w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym 
- Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Pawłowski, dzierżawa Ultrasonografu PHILIPS IE 33 nr seryjny 
02R8NR, wartość: 200 000,00 zł - sprzęt wykorzystywany w Pracowni Elektrokardiografii 
- BDS sp. z o.o., dzierżawa myjki, wartość: 2 706,00 zł - sprzęt wykorzystywany w kuchni szpitalnej 
 

ZATRUDNIENIE  
 

Liczba zatrudnionych osób - ogółem:  
w tym: 
- zatrudnionych na umowę o pracę 
- na podstawie umów cywilno-prawnych  
- kontrakty 

403 
 
284 
  13 
106 

Liczba zatrudnionych lekarzy 
a) z II stopniem specjalizacji: 

- umowa o pracę 
- umowa cywilnoprawna 
- kontrakt 

b) bez specjalizacji: 
- umowa o pracę 
- umowa cywilnoprawna 

                 - kontrakt 

 
 
13 
4 
47 
 
1 
1 
2 

Liczba pozostałego personelu medycznego: 
- pielęgniarki 
- położne 
- biolodzy 
- fizjoterapeuci  
- dietetycy 
- farmaceuci 
- logopedzi 
- rejestratorka medyczna 
- ratownicy medyczni 
- higienistka szkolna 
- masażyści- technicy farmacji 

 
110 
10 
1 
17 
1 
1 
1        
19 
2 
1 
6 

Liczba pracowników administracyjnych: 37 
              

Liczba innych pracowników: 
- kierowcy  
- sprzątaczki  
- pracownicy kuchni  
- salowe  
- robotnicy gospodarczy  
- sanitariusze  
- sterylizatorki  

 
8 
7 
9  
29 
5 
10 
2  

 
W Szpitalu pracuje obecnie 2 lekarzy rezydentów i 2 stażystów.  
W Szpital nie pracują skazani skierowani do pracy przez  Sąd. 

 
LEKARZE  
    

1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę 
2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów 
3 - liczbę lekarzy z kolumny 1 i 2 wykonujących zabiegi 
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Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 

Anestezjologia i 
intensywna 
 terapia 

 9 9 
Ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu  2  

 
Okulistyka  1 1 

Chirurgia ogólna  8 7 Kardiologia 1   Otorynolaryngologia  1 1 

Pediatria 1 3  Medycyna pracy  1  Patomorfologia  1  

Psychiatria 
 2  

Radiologia 
 2  

Położnictwo i 
ginekologia 

 4 4 

Choroby wewnętrzne  9  Medycyna ratunkowa 6 2  Reumatologia 1   

Dermatologia i 
wenerologia 

 1  
Neonatologia 

1   
Chirurgia urazowo-
ortopedyczna 

 1  

Endokrynologia 1 1  Neurologia  2  Gastroenterologia  1  

 
 
 

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZONEGO MAJĄTKU  
 

WYKAZ BUDYNKÓW ZGŁOSZONYCH DO UBEZPIECZENIA  
 

 
 

NAZWA BUDYNKU 

 
ROK  

BUDOWY 

 
POWIERZ. 

 

 
KONSTRUKCJ
A BUDYNKU I 

DACHU 

LICZBA 
KONDYGNACJI / 

PODPIWNICZENIE 
TAK/NIE) 

WARTOŚĆ 
KSIĘGOWA 

BRUTTO  
w zł 

STAN 
BUDYNKU 

WG 
GRADACJI 

 

STAN 
INSTALACJI 

WG 
GRADACJI 

 

Budynek Pediatria 
Mońki 

1959 495,3m2 murowany, 
pokrycie 
blacha, 
dwuspadowy, 
więźba 
drewniana 

2/NIE 602 324,99 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

Budynek 
Ginekologii 
Mońki 

1959 1094 m2 murowany, 
pokrycie 
blacha, 
koperta, 
więźba 
drewniana 

2/TAK 682 928,53 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

Budynek GOZ 
Krypno 

 1979 257,5 m2 murowany, 
pokrycie 
papa, 
stropodach 

2/TAK 388 046,79 
 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

Budynek 
Regionalne 
Centrum Leczenia 
Bólu 
Mońki 

2015 980,6 m2 murowany, 
pokrycie 
blacha, 
dwuspadowy, 
więźba 
drewniana 

3/TAK 858 250,51 
 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

Budynek GOZ 
Jasionówka 

1971 146,3 m2 murowany, 
pokrycie 
papa, 
stropodach 

2/TAK 223 033,73 
 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

Budynek GOZ 
Jaświły 

 1979 257,5 m2 murowany, 
pokrycie 
papa, 
stropodach 

2/TAK 499 589,13 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

Budynek 
Przychodni 
Rejonowej w 
Mońkach 

1956 2142,6 m2 murowany, 
pokrycie 
blacha, 
dwuspadowy, 
więźba 
drewniana 

4/TAK 17 016 534,88 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 



 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach                     Załącznik Nr 3 do SIWZ – Informacje o Zamawiającym 
 Znak sprawy: 03/ZP/2020 

 

Strona 9 z 19 
 

Budynek 
Przychodni 
Rejonowej w 
Goniądzu 

1973 158,2 m2 murowany, 
pokrycie 
papa, 
stropodach 

2/TAK 360 455,48 
 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

 dobry 

 dostat. 
 zły 

 

Budynek A-T 
Mońki 

1988 196,6 m2 murowany, 
pokrycie 
papa, 
stropodach 

2/NIE 148 165,11 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

 dobry 

 dostat. 

 zły 
 

 
Przeprowadzony remont lub modernizacja (data, jakiego rodzaju - większe prace):  
Remont z przebudową pomieszczeń po byłym mieszkaniu w budynku Przychodni Rejonowej w Mońkach pod 
trzy gabinety lekarskie i poczekalnię, rozbudowa o wiatrołap (prace w okresie 22.12.2018 r. - 17.05.2019 r.). 
W GOZ w Jaświłach wymieniono orynnowanie, zabezpieczono antykorozyjnie obróbki dekarskie (październik 
2018 r.). 
Remont pomieszczeń - przystosowanie pomieszczeń Pracowni Endoskopii pod kątem nowej aparatury 
medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (sierpień-
październik 2018 r.). 
 
Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego 
przeznaczenia i  są utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
Budynki i ich instalacje techniczne poddawane są regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. 
Posiadają aktualne protokoły z okresowych przeglądów stanu technicznego obiekt budowlanego. Data 
ostatniego przeglądu - 13.03.2020r. 
 

Podczas ostatnich przeglądów budynków (2019 r.) zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania napraw:  
uzupełnić ubytki tynku, uzupełnić, uszczelnić orynnowanie, odnowić fasadę budynków, zabezpieczyć 
antykorozyjnie obróbki dekarskie oraz pokrycie dachów. Nie zostały one jeszcze zrealizowane. 
 
Żaden z budynków nie jest zabytkiem. 
 
 

OPIS LOKALIZACJI 
 

1 LOKALIZACJA 
Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki 

Al. Niepodległości 11, 19-100 Mońki  
Al. Niepodległości 11B, 19-100 Mońki 

 
 
 

Właściciel nieruchomości 
Powiat Moniecki  
 

Podstawa prawna użytkowania 
Trwały Zarząd 
Al. Niepodległości 11B, 19-100 Mońki - umowa o wspólnej eksploatacji nieruchomości zawarta z Podlaską Fundacją Rozwoju 
Regionalnego z siedzibą w Białymstoku 
 
 

Zakres podstawowej działalności  
Szpitalna, inna niż szpitalna, ambulatoryjna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach                     Załącznik Nr 3 do SIWZ – Informacje o Zamawiającym 
 Znak sprawy: 03/ZP/2020 

 

Strona 10 z 19 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
 

NAZWA 
BUDYNKU 

RODZAJ I 

LICZBA GAŚNIC 

ILE 
STREF 
POŻ.? 

CZUJKI DYMU / TEMPER. / 
TRYSKACZE 

 

HYDRANTY 
WEWN. / 

ZEWN. 

INSTALACJA 
ODGROMOWA 

 

KLAPY 
DYMOWE 

 

Budynek  
Pediatria 6 

proszkowe 

 
2 

czujnik dymu w instalacji 

oddymiania, 

sygnał dźwiękowy 

  
2 

wewnętrzne 
TAK TAK 

Budynek  
Ginekologia 11 

1 -śniegowa, 
10-proszkowe 

 
1  
 

czujnik dymu w instalacji 

oddymiania, 

sygnał dźwiękowy 

  
3 

wewnętrzne 
TAK TAK 

Budynek 
Centrum 
Leczenia Bólu 

15 
.proszkowe 

 
1 

czujnik dymu w instalacji 

oddymiania, 

sygnał dźwiękowy 

 
 8 

wewnętrzne 
TAK TAK 

Budynek  
przychodnia 
Rejonowa w 
Mońkach 

28 gaśnic 
26-proszkowe 

2-śniegowe 

 
2 

czujnik dymu w instalacji 

oddymiania, 

sygnał dźwiękowy 

 
16 

wewnętrzne 
TAK TAK 

Budynek  A-T 5 
proszkowe 

- -  - 
 

TAK TAK 

 

Rodzaj i wartość posiadanych BUDOWLI, które mają zostać objęte ubezpieczeniem:  
 

1. Kanał ciepłowniczy - wartość księgowa brutto: 300 873,87 zł  
2. Ogrodzenia - wartość księgowa brutto: 4 362,00 zł 
3. Parkingi - wartość księgowa brutto: 254 894,54 zł 
4. Ulice i plac - wartość księgowa brutto: 108 980,76 zł 

 
 

OGÓLNE INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH PRZECIWPOŻAROWYCH 
 
Najbliższa jednostka straży pożarnej  - w odległości 0,6 km, czas dojazdu ok. 5 minut.            

 

 Połączone ze sobą budynki: Budynek Przychodni rejonowej w Mońkach z Budynkiem Regionalnego Centrum 
Leczenia Bólu oraz z Budynkiem Ginekologii; Budynek A-T z garażami. 
Odległości między budynkami 20-70 m 
 
PML - największy kompleks ogniowy tworzą: 
Budynek Przychodni rejonowej w Mońkach z Budynkiem Regionalnego Centrum Leczenia Bólu oraz z 
Budynkiem Ginekologii 
Wartość budynków – tworzących ten kompleks ogniowy, wraz z mieniem w nich się znajdującym: ok. 
30.000.000,00zł 
 
Podmiot nie posiada budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, ani 
pustostanów. 
Podmiot  w planowanym okresie ubezpieczenia  planuje wyłączyć Budynek Pediatrii (w planach jest całkowite 
wyłączenie budynku) - 2021/2022. 
 
Podmiot korzysta z podłączenia energii cieplnej do sieci miejskiej. Nie posiada własnej kotłowni. 
 
Na terenie lokalizacji znajduje się awaryjny generator prądu o mocy znamionowej – 200 kVa. 
Wartość księgowa brutto 311 497,50 zł.  
Przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych są wykonywane raz w roku. 
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Sprawdzanie stanu technicznego - próbne uruchamianie, wykonywane są raz w miesiącu. 
Magazynowane paliwo wystarcza na jedną dobę pracy agregatu. 
Agregat działa w automatyce. 
 
W lokalizacji są składowane  materiały łatwopalne:  
- olej opałowy do agregatu; składowany w zbiorniku urządzenia, 
- gazy medyczne, składowane w magazynie tlenowym, w butlach o poj. od 2l-40l. 
Wszystkie pomieszczenia są zamykane na klucz. Dostęp do nich mają odpowiedzialni pracownicy. 
 
SKŁADOWANIE TLENU 
Ciekły tlen, składowany w zbiorniku o pojemności: Przestrzeń I 3190 l, znajdujący się na terenie szpitala, 
zabezpieczony z czterech stron ogrodzeniem, do którego ma dostęp odpowiedzialny pracownik Firmy 
dostarczającej gazy medyczne. 
Zbiornik posiada własną instalację ochrony odgromowej i instalację odprowadzania ładunków 
elektrostatycznych. 
Zbiornik jest wyznaczoną strefą zagrożenia wybuchem i posiada pisemnie sporządzoną ocenę zagrożenia 
wybuchem. 
Ilość i pojemność butli - ilość ruchoma, średnio: 55 szt. x40l, 5 szt. x 2l, 3 szt/ x10l. 
Butle stoją na podłodze, zabezpieczone łańcuchem przed upadkiem. 
Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo. 
 

SKŁADOWANIE DWUTLENKU WĘGLA 
Ilość i pojemność butli z CO2 - ilość ruchoma, średnio 2 szt. x 26 kg, 1 x 7,5 kg. 
Butle stoją na podłodze, zabezpieczone łańcuchem przed upadkiem. 
Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo. 
 
Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 
data jej sporządzenia: 21.11.2014 r. 
data ostatniej aktualizacji: 17.01.2020 r.         
 
Częstotliwość ćwiczeń z Państwową Strażą Pożarną - raz na dwa lata. 
 
W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu. 
Podmiot posiada spisaną procedurę na prace niebezpieczne pożarowo. 
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne. 
Wszystkie ubezpieczane budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
określone obowiązującymi przepisami prawa. 
 

MAGAZYNY  
 

Rodzaj magazynu  
 
- w którym jest budynku 

- na którym piętrze 

- powierzchnia 

- sposób pakowania 

- sposób składowania 

magazyn leków-Apteka 
 
-budynek szpitala 
 
-parter 
 
-100,02 m2 

 
torby do przenoszenia 
leków 
na półkach-regałach 
magazynowych 

magazyn żywności 
 
-budynek szpitala 
 
-piwnica 
 
-53,00 m2 

 
Pojemniki termiczne-
wielorazowe 
na półkach-regałach 
magazynowych oraz w 
urządzeniach 
chłodniczych 
 

magazyn pościeli czystej 
 
-budynek szpitala 
 
-piwnica 
 
-25,00m2 
 
worki foliowe na pościel 
 
na półkach-regałach 
magazynowych 
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Rodzaj magazynu  
 
 
- w którym jest budynku 

- na którym piętrze 

- powierzchnia 

- sposób pakowania 

 
 
 
 
- sposób składowania 

magazyn pościeli 
brudnej 

 
-budynek szpitala 
 
-piwnica 
 
-15,00 m2 
 
worki foliowe na pościel 
 
 
 
 
 
kontener na pościel 
brudną 
 

magazyn odpadów 
medycznych 

 
-budynek szpitala 
 
-parter 
 
-22,00 m2 

 
worki foliowe na 
odpady med. oraz 
szczelnie zamykane 
pojemniki na odpady 
med. 
 
półki i regały 
magazynowe, 
kontenery na odpady 
med., urządzenie 
chłodzące 
 

magazyn medyczno-
gospodarczy 
 
-budynek szpitala 
 
-piwnica 
 
-35,00 m2 

 
opakowania tekturowe 
 
 
 
 
 
na półkach-regałach 
magazynowych oraz 
podestach 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH  
 
Teren lokalizacji jest częściowo ogrodzony i oświetlony. 
 
Zapis  z monitoringu przechowywany jest w skrzynkach informatycznych do jednego miesiąca. 
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne. 
 

 
 

Archiwum dokumentów 
Znajduje się w Przychodni Rejonowej, w piwnicy (poziomu gruntu). Dokumenty są składowane na regałach. 
 
W lokalizacji znajdują się urządzenia chłodnicze. Przechowywane są w nich leki i szczepionki. Największa 
możliwa wartość przechowywanych środków w jednym urządzeniu – 60 000 zł. 
Są podłączone do urządzenia podtrzymującego zasilanie w przypadkach braku dostaw energii/zaniku zasilania. 
Temperatura jest w urządzeniach kontrolowana za pomocą wskaźników elektronicznych. 

 
NAZWA BUDYNKU 

 
MONITORING 

 

DRZWI O WZMOŻONEJ 
ODPORNOŚCI NA 

WŁAMANIE   

SYSTEM KONTROLI 
DOSTĘPU LUB DOMOFON 

 

Budynek  Pediatria - - - 

 
Budynek  Ginekologia 

 
TAK 

zewnętrzny - 
TAK 

przy drzwiach wejściowych 
na Oddział 

Budynek Centrum Leczenia 
Bólu 

TAK 
wewnętrzny 

- 
TAK 

przy drzwiach wejściowych 
na Blok Operacyjny 

Budynek  przychodnia 
Rejonowa w Mońkach 

 
TAK 

zewnętrzny 

TAK 
przy drzwiach 

wejściowych do 
serwerowni 

TAK 
przy drzwiach wejściowych 

do serwerowni 

Budynek  A-T TAK 
zewnętrzny 

- - 

Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne 

- - 
Tak, przy wejściu głównym 
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Są  zainstalowane w Poradni Dziecięcej - systemy Efento-bezprzewodowy system monitorowania temperatury z 
SMS  systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury. 
Pomieszczenie Pro-Morte - temperatura widoczna na wyświetlaczu urządzenia - chłodni. 
 
Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie odpowiedzialna jest 
Sekcja Administracyjno-Techniczna, personel obsługujący, firmy zewnętrzne. Serwis elektronicznej aparatury 
medycznej dokonywany jest raz w roku. 
 

Przechowywanie mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu - 1 serwer, 1 macierz w piwnicy, w szafie 
rack. 
Wartościowy sprzęt elektroniczny używany w lokalizacji nie jest narażony na działanie wody. 
Podmiot nie ma podpisanej umowy w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego. 
 
W lokalizacji nie ma instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej. 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI 
 

Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje. 
 
W najbliższym roku planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji n/w budynków: 

- Budynek Oddziału Pediatrycznego 

- Budynek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i byłego Oddziału Chirurgicznego 

- Budynek Przychodni Rejonowej w Mońkach wraz z Oddziałami: Wewnętrznym, Rehabilitacją, ZOL 

- Budynek Sekcji Administracyjno-Technicznej 

- Sieć ciepłownicza 

Planowana jest też przebudowa obiektu istniejącego - utworzenie Pracowni Komputerowej (adaptacja 
pomieszczeń, zakup systemu do badań tomografii komputerowej wraz z montażem). 
 
Planowany jest również (w zależności od otrzymania dofinansowania): 
- zakup stołu operacyjnego (177 475,86 zł brutto) 
- zakup wieży artoskopowej (478 764,00 zł brutto) 
- zakup aparatu do śródoperacyjnej diagnostyki RTG (ramię C)(334 800,00 zł brutto) 
- zakup aparatu do śródoperacyjnej diagnostyki USG (370 920,00 zł brutto) 
- zakup aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem (119 502,00 zł brutto) 
 
 
ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W LOKALU  
Wartość gotówki: 
- w ciągu doby maksymalnie   9.000 zł 
- w ciągu doby średnio                100 zł 
 

Zabezpieczenie gotówki w lokalu: pokój kasowy z sejfem pancernym nie przymocowanym do podłoża. 
 
ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W TRANSPORCIE  

Przewozy wykonywane przez pracowników Szpitala. 
Wartość gotówki: 
- maksymalnie     9.000 zł 
- średnio               3.000 zł 
Ilość transportów gotówki w miesiącu - 4 
Obszar miejscowości określonej we wniosku. 
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2 LOKALIZACJA 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie 

Krypno 6, 19-111 Krypno 
Właściciel nieruchomości 
Powiat Moniecki  
Podstawa prawna użytkowania 
Trwały Zarząd 

Zakres podstawowej działalności  
Ambulatoryjna 
 
Rodzaj posiadanych BUDOWLI w lokalizacji, które mają zostać objęte ubezpieczeniem - plac i parking - wartość 
księgowa brutto: 28 448,69 zł 
 
Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, 
ani pustostanów. 
Podmiot  w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji. 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
 

NAZWA BUDYNKU RODZAJ I LICZBA 

GAŚNIC 

ILE STREF 
POŻ.? 

HYDRANTY WEWN. / 
ZEWN. 

INSTALACJA 
ODGROMOWA 

 

Budynek  GOZ 
Krypno 

  3 
proszkowe 

1 
 1 

wewnętrzny 
TAK 

 
Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 17 km, czas dojazdu ok.20 minut. 
 
PML - 602 481,91 zł 
  
W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana węglem kamiennym. Jest on składowany jest w wydzielonym do 
tego celu pomieszczeniu, w piwnicy. 
W lokalizacji nie składuje się innych materiałów łatwopalnych. 
 
W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.      
W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo. 
 
Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 
data jej sporządzenia: 04.04.2011 r. 
data ostatniej aktualizacji: 13.03.2019 r.         
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne. 
Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 
Teren lokalizacji jest częściowo ogrodzony. Nie jest oświetlony. 
Domofon przy drzwiach wejściowych. 
 

INNE INFORMACJE 
W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne 
Maksymalna wartość środków obrotowych – 1500 zł. 
W jednym urządzeniu jest  zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury 
z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury. 
 
Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 
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Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej. 
Budynek nie jest zabytkiem. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI 
Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje. 
Nie są planowane. 
 
 

3 LOKALIZACJA 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach 

Jaświły 13, 19-124 Jaświły 

 
Właściciel nieruchomości 
Powiat Moniecki 
Podstawa prawna użytkowania 
Trwały Zarząd 

Zakres podstawowej działalności  
Ambulatoryjna 

 
Rodzaj posiadanej BUDOWLI, która ma zostać objęta ubezpieczeniem - ogrodzenie - 13 992,00 zł. 
 
Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, 
ani pustostanów. 
Podmiot  w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
 

NAZWA BUDYNKU RODZAJ I LICZBA 

GAŚNIC 

ILE STREF 
POŻ.? 

HYDRANTY 
WEWN. / ZEWN. 

INSTALACJA 
ODGROMOWA  

 

Budynek  GOZ Jaświły 
3 

proszkowe 

 1 
1 

wewnętrzny 
 TAK 

 
Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 16 km, czas dojazdu ok.20 minut. 
 
PML – 619 403,14 zł 
  
W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana olejem opałowym. Przechowywany jest w magazynie oleju 
opałowego, w zbiorniku o poj. 3700l, usytuowanego w wannie wychwytującej. 
W lokalizacji nie składuje się innych materiałów łatwopalnych. 
 
W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.      
W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo. 
 
Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 
data jej sporządzenia: 10.03.2010 r. 
data ostatniej aktualizacji: 27.08.2019 r.         
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne. 
Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 
Teren lokalizacji jest ogrodzony.  
Domofon przy drzwiach wejściowych. 
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INNE INFORMACJE 

W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne 
Maksymalna wartość środków obrotowych – 1500 zł. 
W jednym urządzeniu jest  zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury 
z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury. 
 
Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 
 
Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej. 
Budynek nie jest zabytkiem. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI 
Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje. 
Nie są planowane. 
 

 

4 LOKALIZACJA 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce 

ul. Rynek 21, 19-122 Jasionówka 
 

Właściciel nieruchomości 
Powiat Moniecki 
Podstawa prawna użytkowania 
Trwały Zarząd 

Zakres podstawowej działalności  
Ambulatoryjna 

 
Rodzaj posiadanych BUDOWLI, które mają zostać objęte ubezpieczeniem: 
- ogrodzenie - 8 294,00 zł 
- ulice i plac - 7 570,00 zł 
 
Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, 
ani pustostanów. 
Podmiot  w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
 

NAZWA BUDYNKU RODZAJ I LICZBA GAŚNIC ILE STREF 
POŻ.? 

HYDRANTY 
WEWN. / ZEWN. 

INSTALACJA 
ODGROMOWA  

 

Budynek  GOZ Jasionówka 
  2 

proszkowe 

 1 
 1 

wewnętrzny 
 TAK 

 
Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 19 km, czas dojazdu ok.20 minut. 
 
PML – 310 609,67 zł 
  
W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana olejem opałowym. Przechowywany jest w magazynie oleju 
opałowego, w zbiorniku o poj. 1800l. 
W lokalizacji nie składuje się innych materiałów łatwopalnych. 
 
W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.      
W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo. 
 
Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 
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data jej sporządzenia: 04.04.2011 r. 
data ostatniej aktualizacji: 27.08.2019 r.         
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne. 
Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 
Teren lokalizacji jest ogrodzony i oświetlony.  
Domofon przy drzwiach wejściowych. 
 

INNE INFORMACJE 
W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne 
Maksymalna wartość środków obrotowych – 2000 zł. 
W jednym urządzeniu jest zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury 
z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury. 
 
Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 
 
Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej. 
Budynek nie jest zabytkiem. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI 
Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje. 
Nie są planowane. 
 

 

5 LOKALIZACJA 
Przychodnia Rejonowa w Goniądzu 

ul. Konstytucji 3 Maja 1, 19-110 Goniądz 
 

Właściciel nieruchomości 
Powiat Moniecki 
Podstawa prawna użytkowania 
Trwały Zarząd 
Zakres podstawowej działalności  
Ambulatoryjna 

 
Rodzaj posiadanej BUDOWLI, która ma zostać objęta ubezpieczeniem - ogrodzenie - wartość księgowa brutto: 
407,15 zł. 
 
Podmiot nie posiada w tej lokalizacji budynków nieeksploatowanych dłużej niż 30 dni, wyłączone z eksploatacji, 
ani pustostanów. 
Podmiot  w planowanym okresie ubezpieczenia nie planuje wyłączenia budynku z eksploatacji. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
 

NAZWA BUDYNKU RODZAJ I 

LICZBA GAŚNIC 

ILE STREF 
POŻ.? 

CZUJKI DYMU / TEMPER. / 
TRYSKACZE 

 

HYDRANTY 
WEWN. / ZEWN. 

 
 

INSTALACJA 
ODGROMOWA 

 

 

 

Przychodnia 
Rejonowa w 
Goniądzu 

 4 
proszkowe 

 1 

 czujnik dymu w instalacji 

oddymiania, 

sygnał dźwiękowy 

 1 
wewnętrzny 

 TAK 
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Najbliższa jednostka straży pożarnej – PSP Mońki w odległości 12 km, czas dojazdu ok. 15 minut. 
 
PML – 459 450,52 zł 
  
W lokalizacji znajduje się kotłownia, opalana olejem opałowym. Przechowywany jest w zbiorniku o poj. 3000l, 
usytuowany w wannie wychwytującej. 
W lokalizacji nie składuje się innych materiałów łatwopalnych. 
 
W lokalizacji funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu.      
W lokalizacji została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo. 
Aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 
data jej sporządzenia: 04.04.2011 r. 
data ostatniej aktualizacji: 13.03.2019 r.         
 
Wszystkie wymienione zabezpieczenia ppoż. są sprawne. 
Budynek spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 

Teren lokalizacji jest ogrodzony. Nie jest oświetlony.  
Domofon przy drzwiach wejściowych. 
 

INNE INFORMACJE 
W lokalizacji znajdują się chłodziarki na leki, szczepionki i odpady medyczne 
Maksymalna wartość środków obrotowych – 1000 zł. 
W jednym urządzeniu jest zainstalowany system Efento - bezprzewodowy system monitorowania temperatury 
z SMS systemem powiadamiającym o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury. 
 
Nie przechowuje się mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 
 
Podmiot nie posiada w lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, ani solarnej. 
Budynek nie jest zabytkiem. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI, BUDOWY, REMONTÓW, MODERNIZACJI 
Obecnie w lokalizacji nie prowadzone są żadne inwestycje, budowa, remonty, ani modernizacje. 
Nie są planowane. 
 
ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W LOKALU  
Wartość gotówki: 
- w ciągu doby maksymalnie   4.000 zł 
- w ciągu doby średnio                300 zł 
 

Zabezpieczenie gotówki w lokalu: kasetka. 
 
ZABEZPIECZENIA GOTÓWKI W TRANSPORCIE  

Przewozy wykonywane przez pracowników Szpitala. 
Wartość gotówki: 
- maksymalnie     1.200 zł 
- średnio               1.000 zł 
Ilość transportów gotówki w miesiącu - 1 
Obszar miejscowości określonej we wniosku. 
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HISTORIA SZKODOWA 
 

w zakresie UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
w okresie od 01.01.2011 r. do 31.10.2020 r. 

 

Data szkody 
 
 
 

 

Data 
zgłoszenia 
roszczenia 

 
 

Rodzaj ryzyka / opis zdarzenia 
 
 
 

 

Wysokość 
wypłaconego 

odszkodowania 
w zł 

Rok  
wypłaty 

Wysokość 
założonej 

rezerwy w zł 

 

OC medyczne 
 

12.02.2009 08.02.2012 
Obrażenie ciała – chirurgia 

ogólna 
30 000 2012 - 

Brak rent i brak rezerw na wypłatę rent. 
 
 
 

w zakresie UBEZPIECZENIA MAJĄTKU  
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2020 r. 

 

BRAK SZKÓD 
 

W ostatnich 5 latach,  miejscach ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powstałe przez podniesienie się wód 
gruntowych. 
 

Lokalizacje nie znajduje się na terenach zagrożonych zalaniem w związku z powodzią, a od 1997 r. włącznie do 
dnia ogłoszenia przetargu lokalizacje nie zostały dotknięte szkodami związanymi z powodzią. 
W okresie ostatnich 20 lat w lokalizacjach nie wystąpiła powódź, ani podtopienie. 
 
 
 

w zakresie UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH  
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2020 r. 

 

BRAK SZKÓD 
 
 
 
 

Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nie uprawnionym do jego odliczania – 
 wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT. 

 
 

Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym Załączniku  
podano według stanu na dzień 15.10.2020 r. (o ile nie podano innej daty). 

 


