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ZAŁĄCZNIK NR  7    

INFORMACJA O MIENIU ZGŁOSZONYM DO UBEZPIECZENIA  

 

 

Stan na dzień 09.10.2015 
 

1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  

2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 

3. REGON: 000308761 

4. NIP: 915 – 15 -23- 806 

5. Nr księgi rejestrowej: 000000001084 

6. Organ założycielski: Powiat Trzebnica 

7. Data utworzenia: 1993-08-21 

8. Podmiot leczniczy jest płatnikiem podatku VAT nieuprawnionym do jego 

odliczania. 

9. Reprezentacja: DYREKTOR SZPITALA  

10. Email: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

11. Adres www: Szpital-trzebnica.pl  

12. Telefon: (71) 312 09 20, (71) 312 01 25 

13. Faks: (71) 312 14 98 

14. UWAGA: Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

(dotyczy  certyfikatu akredytacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 ze 

zmianami) 

 
15. Informacje o lokalizacji 
Obiekty Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy usytuowane są w północnej 
części miasta. Kompleks szpitalny zajmuje obszar o powierzchni 4,8 ha ogrodzony 
ogrodzeniem stałym i zabudowany budynkami lecznictwa zamkniętego, otwartego, 
administracyjnymi oraz pomocniczymi. Ogrodzenie terenu jest metalowe na słupkach 
stalowych osadzonych w części w cokole a w części w gruncie. 
Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy 
Prusickiej 53-55 w Trzebicy. 
Do kompleksu obiektów można wjechać/wejść jedną bramą wjazdową z szlabanem i 
dozorem 24 godzinnym lub wejść bramą boczną. Osoba sprawująca dozór nie 
prowadzi rejestru pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających, ani osób 
wchodzących/wychodzących.  Wjazd usytuowany jest od ul. Prusickiej 53-55. Wjazd i 
wejście na teren jest kontrolowane. Teren szpitalny jest oświetlony i zasilany ze 
źródła zewnętrznego. Obiekty szpitalne zasilane są w trzech trybach: pierwsze - 
zasilanie zewnętrzne dwustronne, drugie – zasilanie akumulatorowe, trzecie – 
zasilanie z agregatu prądotwórczego.  
W skład kompleksu szpitalnego wchodzą następujące obiekty wolnostojące : 
budynek portierni przy bramie wjazdowej, budynek trafostacji i agregatu 
prądotwórczego, budynek kotłowni, budynek zbiornika retencyjnego z hydrofornią. 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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Obiekty budowlane nie znajdują się na terenie zalewowym i w ostatnich 20 latach nie 
było powodzi.  
Zamawiający wynajmuje własne pomieszczenia osobom trzecim. Pomieszczenia są 
wynajmowane na prowadzenie baru oraz firmie wykonującej badania tomografu 
komputerowego (TK). 
Informacja na temat mienia ruchomego: 

1. Mienie ruchome jest przede wszystkim własnością Zamawiającego. 

2. Zamawiający korzysta z mienia osób trzecich, na podstawie umowy 

użyczenia, dzierżawy, inne podobne, takie jak: Pojemnik KP7o wartości942 

PLN, Laktator o wartości  1476 PLN. 

3. Mienie ruchome wykorzystywane jest na potrzeby Zamawiającego w 

podstawowej działalności przede wszystkim w jego siedzibie.  

4. Szpital nie użycza mienia ruchomego osobom trzecim do pracy poza siedzibą 

Szpitala. 

5. Mienie ruchome jest wynajmowane / użyczane / udostępniane najemcom  

oraz podwykonawcom do korzystania na terenie Szpitala. Przede wszystkim: 

firma prowadząca bar, podmiot wykonujący badania TK, lekarze kontraktowi. 

6. Mienie znajdujące się poniżej poziomu gruntu: wentylatorownia, 

sprężarkownia, rozdzielnie elektryczne, komora hiperbaryczna, 

akumulatorownia, agregat próżni, serwerownia. 

7. Mienie nie jest przechowywane bezpośrednio na posadce z wyjątkiem 

prostownika o wartości około 20 000 PLN. Zamawiający zwraca uwagę, że 

Trzebnica położona jest 150-250 m n.p.m. 

8. Rodzaje magazynów w Szpitalu i średni miesięczny stan magazynowy w PLN 

(dane historyczne): Magazyn(46 171,28 PLN), w tym: magazyn gospodarczy, 

magazyn bielizny, magazyn druków, magazyn materiałów biurowych, 

magazyn sprzęt medyczny wielorazowy. Magazyn apteki (147 741,94 PLN). 

Stany na koniec 07.2015 r. 

9. Wartość majątku w poszczególnych budynkach Szpitala im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy:  

 

Lokalizacja  Nieruchomości  Ruchomości  Mienie 
niskocenne 

Razem 

Budynek Główny 

4 strefy pożarowe 
22 030 390,74 7 265 616 1 490 008,72 30 786 015,46 

Budynek- Oddział 
Chirurgii  
1 strefa pożarowa 

9 759 379,64 8 375 956,98 822 683,29 18 958 019,91 

Budynek – Oddział 
Rehabilitacji  
3 strefy pożarowe  

11 499 162,70 850 035,22  680 560,99 13 029 758,91 
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CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW  
BUDYNEK GŁÓWNY  
Budynek w zwartej zabudowie, połączony łącznikami z budynkiem oddziału 
chirurgii i budynkiem oddziału rehabilitacji, całkowicie podpiwniczony ze strychem 
nieużytkowym.  
Nadzór konserwatora zabytków: NIE 
Forma użytkowania: własność Zamawiającego, dzierżawa, trwały zarząd, inne: 
umowa użytkowania, właścicielem jest Powiat Trzebnicki.  
Odporność pożarowa budynku      B 
Budynek                                       średniowysoki 
Ilość kondygnacji:   5 
Powierzchnia użytkowa:     5 919,0 m² 
Kubatura budynku:          37 170,0 m³ 
Ilość wyjść ewakuacyjnych:   4    
(oraz 1 przejście do budynku oddziału rehabilitacji i 2 przejście do budynku 
oddziału chirurgii) 
Konstrukcja dachu:  betonowo-stalowa 
Pokrycie dachu:   dachówka i papa 
Konstrukcja ścian:  murowana z elementów ceramicznych 
Konstrukcja stropów:  masywne żelbetowe oparte na ścianach nośnych  
W budynku jest instalacja gazowa –nieczynna, niezagazowana 
Budynek posiada klapy dymowe 
Zaopatrzenie wodne: hydranty sieci miejskiej, w przypadku zaniku zasilania z 
sieci zewnętrznej zasilanie jest ze zbiornika retencyjnego z hydrofornią  
Budynek Główny podzielony jest na  4 cztery strefy  pożarowe. 
Podręczny sprzęt gaśniczy: 
- piwnica  -    hydrant  Ø 25 mm (3 szt.) 
                                             gaśnica proszkowa 4 kg -15 szt. 
            Gaśnica proszkowa 6 kg -3 szt. 
                                             Gaśnica śniegowa 5 kg -13 szt. 
                                             Urządzenie gaśnicze śniegowe 2 kg – 1 szt. 
- parter -      hydrant Ø 25 mm ( 3 szt.) 
 gaśnica proszkowa 4 kg -10 szt. 
- I piętro –        hydrant Ø 25 mm (3 szt.)  
                                             gaśnica proszkowa 4 kg -10 szt. 
- II piętro –       hydrant Ø 25 mm (3 szt.) 
                                             gaśnica proszkowa 4 kg – 8 szt. 
- III piętro –      hydrant Ø 25 mm (3 szt.) 
                                             gaśnica proszkowa 4 kg -8 szt. 
Wskazane w opisach klasy odporności pożarowej spełniają następujące warunki: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja  

dachu 

 

strop1) 

ściana1), 2) 

zewnętrzna 

ściana  

wewnętrzna1) 

pokrycie 

dachu3) 

„B” R 120 R 30 R E I 

60 

E I 60 E I 304) E 30 
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Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie  z Polską Normą dotyczącą 
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
(-) – nie stawia się wymagań 
 
INSTALACJE TECHNICZNE 
 
Ogrzewanie i instalacja gazu ziemnego 
Instalacja co zasilana z kotłowni centralnej, brak instalacji gazu ziemnego 
Instalacja wodna 
Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej 
Instalacja tlenowa 
Instalacja tlenowa wewnętrzna 
Instalacja elektryczna 
Instalacja elektryczna wewnętrzna 
Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 
Instalacja p.poż. hydrantowa 

Pozostałe instalacje: 
Antenowa, telefoniczna, sygnalizacji ciśnienia gazów medycznych, odgromowa, 
sygnalizacja      przywoławcza, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych : tlenu, 
sprężonego powietrza i próżni. 

BUDYNEK ODDZIAŁU CHIRURGII 
Budynek w zwartej zabudowie, połączony łącznikami z budynkiem oddziału 
chirurgii i budynkiem oddziału rehabilitacji, całkowicie podpiwniczony ze strychem 
nieużytkowym.  
Nadzór konserwatora zabytków: NIE 
Forma użytkowania: własność Zamawiającego, dzierżawa, trwały zarząd, 
inne…..: umowa użytkowania, właścicielem jest Powiat Trzebnicki.  
 
Odporność pożarowa budynku      B 
Budynek                                       średniowysoki 
Ilość kondygnacji:   3 
Powierzchnia użytkowa:     4 393,2 m² 
Kubatura budynku:          20 545,4 m³ 
Ilość wyjść ewakuacyjnych:   5    
(oraz 2 przejście do budynku głównego) 
Konstrukcja dachu:  betonowo-stalowa 
Pokrycie dachu:   dachówka i papa 
Konstrukcja ścian:  murowana z elementów ceramicznej 
Konstrukcja stropów:  gęsto żebrowe oparte na ścianach nośnych  
W budynku jest instalacja gazowa –brak 
Budynek posiada klapy dymowe 
Zaopatrzenie wodne: hydranty sieci miejskiej, w przypadku zaniku zasilania z 
sieci zewnętrznej zasilanie jest ze zbiornika retencyjnego z hydrofornią  
Budynek Oddziału Chirurgii podzielony jest na  1 strefę  pożarową. 
Podręczny sprzęt gaśniczy: 
- piwnica  -    hydrant  Ø 25 mm (2 szt.) 
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gaśnica proszkowa 4 kg -5 szt. 
 Gaśnica proszkowa 6 kg -8 szt. 
Gaśnica śniegowa 5 kg -7 szt. 
- parter -      hydrant Ø 25 mm ( 4 szt.) 
 gaśnica proszkowa 4 kg -9 szt. 
                                             Gaśnica proszkowa 6 kg -1 szt. 
                                             Gaśnica śniegowa 5 kg – 1 szt. 
                                             Urządzenie gaśnicze śniegowe 2 kg – 1 szt. 
- I piętro –        hydrant Ø 25 mm (3 szt.)  
gaśnica proszkowa 4 kg -5 szt. 
                                             Gaśnica proszkowa 6 kg -1 szt. 
Wskazane w opisach klasy odporności pożarowej spełniają następujące warunki: 
 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja  

dachu 

 

strop1) 

ściana1), 2) 

zewnętrzna 

ściana  

wewnętrzna1) 

pokrycie 

dachu3) 

„B” R 120 R 30 R E I 

60 

E I 60 E I 304) E 30 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie  z Polską Normą dotyczącą 
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
(-) – nie stawia się wymagań 
 
INSTALACJE TECHNICZNE 
 
Ogrzewanie i instalacja gazu ziemnego 
Instalacja co zasilana z kotłowni centralnej, brak instalacji gazu ziemnego 
Instalacja wodna 
Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej 
Instalacja tlenowa 
Instalacja tlenowa wewnętrzna 
Instalacja elektryczna 
Instalacja elektryczna wewnętrzna 
Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 

Instalacja p.poż. hydrantowa 
Pozostałe instalacje: 
Antenowa, telefoniczna, sygnalizacji ciśnienia gazów medycznych, odgromowa, 
sygnalizacja      przywoławcza, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych : tlenu, 
sprężonego powietrza i próżni. 

BUDYNEK ODDZIAŁU REHABILITACJI  
Budynek w zwartej zabudowie, połączony łącznikami z budynkiem oddziału 
chirurgii i budynkiem oddziału rehabilitacji, całkowicie podpiwniczony ze strychem 
nieużytkowym.  
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Nadzór konserwatora zabytków: NIE 
Forma użytkowania: własność Zamawiającego, dzierżawa, trwały zarząd, inne: 
umowa użytkowania, właścicielem jest Powiat Trzebnicki.  
 
Odporność pożarowa budynku      B 
Budynek                                       średniowysoki 
Ilość kondygnacji:   3 
Powierzchnia użytkowa:     3 591,0 m² 
Kubatura budynku:          14 363,0 m³ 
Ilość wyjść ewakuacyjnych:   5    
(oraz 1 przejście do budynku głównego) 
Konstrukcja dachu:  żelbetowa 
Pokrycie dachu:   papa 
Konstrukcja ścian:  murowana z elementów ceramicznej 
Konstrukcja stropów:  masywne żelbetowe oparte na ścianach nośnych  
W budynku jest instalacja gazowa –czynna zasilanie kotłowni etażowej, 
Budynek posiada klapy dymowe 
Zaopatrzenie wodne: hydranty sieci miejskiej, w przypadku zaniku zasilania z 
sieci zewnętrznej zasilanie jest ze zbiornika retencyjnego z hydrofornią  
Budynek oddziału rehabilitacji podzielony jest na 3 strefy  pożarowe. 
Podręczny sprzęt gaśniczy: 
- parter -      hydrant Ø 25 mm ( 3 szt.) 
 gaśnica proszkowa 12kg -3 szt. 
- I piętro –        hydrant Ø 25 mm (2 szt.)  
                                             gaśnica proszkowa 12 kg -2 szt. 
                                             Gaśnica proszkowa 4 kg -2 szt. 
- II piętro –       hydrant Ø 25 mm (2 szt.) 
                                             gaśnica proszkowa 12 kg – 2 szt. 
Wskazane w opisach klasy odporności pożarowej spełniają następujące warunki: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku  

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja  

dachu 

 

strop1) 

ściana1), 2) 

zewnętrzna 

ściana  

wewnętrzna1) 

pokrycie 

dachu3) 

„B” R 120 R 30 R E I 

60 

E I 60 E I 304) E 30 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie  z Polską Normą dotyczącą 
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
(-) – nie stawia się wymagań 
 
INSTALACJE TECHNICZNE 
 
Ogrzewanie i instalacja gazu ziemnego 
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Instalacja co zasilana z kotłowni centralnej, brak instalacji gazu ziemnego 
Instalacja wodna 
Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej 
Instalacja tlenowa 
Instalacja tlenowa wewnętrzna 
Instalacja elektryczna 
Instalacja elektryczna wewnętrzna 
Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 

  Instalacja p.poż. hydrantowa 
Pozostałe instalacje: 
Antenowa, telefoniczna, sygnalizacji ciśnienia gazów medycznych, odgromowa, 
sygnalizacja      przywoławcza, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych : tlenu, 
sprężonego powietrza i próżni. 
 
PLANOWANE OBIEKTY BUDOWLANE IX 2015- XII 2016 
Odpowiedź: na dzień 04-11-2015 roku nie są planowane nowe inwestycje 
budowlane. 

1. Zabezpieczenie ppoż. I przeciwkradzieżowe 

Lokaliza
cja 

rok 
budowy 

rok 
general

nego 
remontu 

zabezpieczenia p.poż 
 
Proszę dokładnie 
opisać rodzaj 
zabezpieczeń 

zabezpieczenia p/ 
kradzieżowe 

 Proszę dokładnie 
opisać rodzaj 
zabezpieczeń 

Budynek 
Główny 

1999 - 

Centrala sygnalizacji 
pożaru typu ORP-100 

ORWIN. 
Urządzenia instalacji 

oddymiania 

Obiekt i pomieszczenia w 
nim są zamykane, 
wypracowane są 

procedury ewidencji i 
wydawania kluczy. 
Nie ma monitoringu 

wewnętrznego i 
zewnętrznego. 

Budynek 
Oddziału 
Chirurgii 
 

1993 
Rozbudo

wa 
2012 

Urządzenia instalacji 
oddymiania 

Obiekt i pomieszczenia w 
nim są zamykane, 
wypracowane są 

procedury ewidencji i 
wydawania kluczy. 
Nie ma monitoringu 

wewnętrznego i 
zewnętrznego. 

 Za wyjątkiem oddziału 
SOR, gdzie jest 

monitoring z rejestracją 
pętlową. 

Budynek 
Oddziału 
Rehabilit

acji 

2011 - 
Urządzenia instalacji 

oddymiania 

Obiekt i pomieszczenia w 
nim są zamykane, 
wypracowane są 

procedury ewidencji i 
wydawania kluczy. 
Nie ma monitoringu 
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wewnętrznego i 
zewnętrznego. 

Pomiesz
czenia 

apteczne  
    

 

 

INFORMACJE DODATKOWE - ZABEZPIECZENIA P/POŻAROWE  

1. Instalacja wodociągowa p/pożarowa zasilana jest z sieci miejskiej. 

2. Nie istnieją urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do 

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. 

3. Nie istnieje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. 

4. Odległość od najbliższej Państwowej Straży Pożarnej: 1,8 km 

 
 

 
 


