
Uehwala nr 25/2014

Rady Spoleezncj

Szpitala Wolskiego w Warszawic

z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii dotyczllcej planu inwestycyjnego Szpitala Wolskicgo im.
dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy 0 dzialalnosci leczniczej z dnia 15

kwietnia 20 II roku (Oz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.), Rada Spoleczna

Szpitala Wolskiego uchwala, co nast«puje:

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego w Warszawie zapoznala si« z planem

inwestycyjnym Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyilskiej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok.

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje plan inwestycyjny Szpitala Wolskiego im.

dr Anny Gostyilskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w

Warszawie na 2015 rok stanowillcy za1llcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia.

PrLcwodniczllCYRady SPolccil)j

Szpitala WI's cgo

jJ/~
Dr J~cin f offman

(
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Zalqcznik nr 2 do planu inweslyC)jncgo

PLAN INWESTYCYJNY
SZPITALA WOLSKI EGO 1M. I>RANNY GOSTYNSKIE.J,

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLAI>U OPIEKI ZI>ROWOTNEJ
NA ROK 2015

Zroola fmansowania

DOlacje z

Lp Wyszczeg61nicnic K ,,",ota og61em w zI
Organ 7..alotycielski . limduszy

srodki wlasnc w 7.1 Uwag.iUl7lj.d mst Warszawy curopcjskich i
Min Zdrowia

Zadanie inwcstyCYJne,.
L."Ola zgodna zRozbudowa i modemi7.aCJa
Ant'!..\l'm nr I do

1 Szpitala WolsL.iego - budowa 21 140 946.00 zl 21 140 946.00 zl 0,00 11 O,OOzl Umowy dOliKYJneJz mPawitonu Inrcmisl)'czneb'O z
Sl Warszawa n,12015Pracownli) DiagnostyczllO- m.Endosko •••....•w~.

Pawilon nr II .
Pr1cbudo\~a wraz z

"\NOlazgodna 1
modemizacji) pomieszczeil dla Ant'k-••cm nr I do

11 potrzeb oddzialu 16ZL.O\,~ego 0 J 328 008.00 zl 3 328 008,08 zl O,OOzl 0.00 :1I Umowy dotaqjncj 7, m
charaktrze zacOowawczym-

sl. WarS7-<1w3na 2015
genatr)cznym w roL.
'Y'"
Modemizacja w~la

111 cicptowniczego w Pawilonie
II - pracc projektowc i
budowalnc 100 000.00 zI O.DOzl 0.00 zI 100 000.00 zl
PrICej)l"oJ<,ktowt'I budowlane

IV
~'I¥-llnez rorlludo....••Oddzlalu
Ant'Stt'ljologll1 Int('flSywTlt'J Tnapll
o I slanowi»o 100 000.00 zl O,OOzl O.OOzl 100 000.00 11

kwota pr7clnaclona na

V
Zakupy interu;cnCjjnc spr~lu zakupy \\)'nikaj~ce z
medyczneg.o bic~cejdzialalnosci

100000.00 zl O,OOzl O.OOzl 100 000.00 zl S1pitala

Automatyczne apteki lnnowaC)]na
VII oddzialowc.-dofinansowanic z automatyzacJa

RPOWM 3 200 000.00 zJ 0,00 zl 2720000.00 zl 480000.00 71 fannakoterapi i
RAZE.\I 27 968 9:,-l,OO 71 2-l ..•68 954.IIH 71 2 720 11110.00 zl 780000.0011
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Wykaz projekt6w i zadan do wykonania w 2015 roku i ir6dcl ieh finansowania

Zrodla finanso"."ania

Organ
Dotacje z funduszy

Lp Wyszczegolnienic: KwOla og6lem w z1 zalOi)'ciclski - curopej~kich i
srodki ,\ lasne \•..

U\'.:agiUr7lJd m.st. Min. Zdrowia zl
Warsz3wy

Zakupy inlerwenC)jne sp~tu knota pucznaczona ou
I zakupy wynikaj"cc z bic14cejmedycZllcgo

d7ialalnosci S•..pitala

100000.00 zl 0.00 zl 0.00 zJ 100000,00 zl

Automa!ycznc aptcki
innowac)'jna automatyzacja

II oddzialowe-dofinansowanie z
RPOWM

fannakoterapii

3 200 000.00 zl O.OOzl 2 720 000.00 zl 480000.00 zl

RAZEM 3 300 OIH).OO 0,00 2720000,00 SSIlIlIlO,IlIl

II



Zal<}C7.niknr I do planu inwcstyc)jncgo

Wykaz prac projektowych i hudowlanych do wykonania w 2015 roku i zr6del ich finansowania

Zrodla finansowania

Organ Dotaqe:

Lp If)'s:c=egolnienie
Kwota ogo/em w :a/o:ycielski - fundus::)' srodki

Uwagi
=I Ur:qd nut. europejskich i u1asne w ='

l~ars:lrn'Y Afin. 7.drowia

Zadllnie in~c~t)-c)jne:" ROLbudo~'. i
modernizacja Szpitlillt Wolj;L.i~o - k"'uta zgodna z ,\nck.o;em nr I do

I budowa Pliwilonu Inltrnist)('zn~o 7 21 140 946.00 21 140946.00 0.011 0,00 Umo,",,)' dotaC)'Jncj L m. sl
I)ra('owni~ ni1l2nOSI)ClnO- Warszawa na 2015 ro!.:
[ndoskopo~'.," ,

Prace projektowe w tym: konccpcja.
projekt budowlany, projekl skladowa kwoty L pL.1. I, okrdlona

1.1
'"")lona ••••czy. ekspertyzy wraz z

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
w planie rzeczowo-finanso,",,)'m na

niezb<;dnymi opiniami i ul.godnieniami, rok 2015 umuwy z m S1.Warszawa
uzyskanie zamicnnej decyzji o udzielcnie dotacji
pozwo1enia na budo,",,~

Roboty budowlanc, w tym: przekladki
instalacji podziemnych, roboty ziemne i
fundamentowc, roboty budowlano-

skladowa kwoty z pkt. I, okrcllonamontazowe. roboty instalacyjne, roboty
1.2 ,",,)loric7.eniowe, montal stalego J 7 289165,00 17 289 165,00 0,00 0,00 w planie I7cczo,",o-finanso'"'ym na

wyposatenia, dostawa imotaz di.wigu. TOk2015 umm,)' z m.st. Warszawa

rooot}' drogowe i zagospodaro ••••.anie o udz-ic1enie dotaCJI

[erenu, uz)'skanie pozwolenia na
uiytkowanie

Rohory budowlano • montai:owe sklado.•.•'lI kwory1-pl.,. I. ukJeSlona.•.•'
1.3 zwi(Jl.ane ze zmianll przeznaczenia

J 400000,00 1400000,00 0,00 0,00 planit ruCloW(l+finanso.•.•.ym na rok 2015
Nowego Pawilonu z Inlemistyczncgo Urr'lO.•..)' 1-m 51 WarsoUlw,0 oo7.,c1tmt
na KardiologiclJlY. dolac)l

Nadz6r aUlOrski nad rohotami
skladowakwotyz pkl.l. okrc:slonaw

1.4 22755,00 22755,00 0,00 0,00 plame rU'C7.owo.finan50.•.•.~.mna rule.~Ols
budowlanymi Nowcgo Pa\',.-ilonu urr'lO••••y 7.m s' Warsuw. 0 OOlltlen't

dotac)i

skladuw.lr.woryl p"l. l. ok~lona w
1.5 Inweslor Zastepczy 229026,00 229026,00 0,00 0,00 plameTlec7owo-flflan:so••••.,..mna rolr.'::015

umn.•.•y l m!t Wars1-awaooozle!eme
dOlacJi

Dostawa i montaz pierwszego
skladow. kwut).z p",.I, okreilOM '"

1.6 2 000 000.00 2 000000,00 0,00 0,00 planle rzec7owo-flflllnso.•.•.)m na rok '::015
"yposatenia Novo'ego Pawilonu umo.•...) z m!t WarUlI"lI 0 ud7le!eOle

dulac)l

Wycinka due"" oplaty s••lado••••a kwOly l Ilkl. I, okrd.lona ••••

1.7 administracyjnc i nasadlenia 100000,00 100 000.00 0,00 0,00 Illanie rzcczo •..•o-finanso"ynJ na TO"

201 Sumo .•••)' z nISI Warsz.a•..•a 0
zaslt;pczc udzielenie dOlacJi

PIl~i1on nr II •
Pr7tbudo~a wraz z modt'rniza('j~

kwota zgoona z .-\nt'k.o;em nr I dopomi('Sunit dla potrub oddzialu
II 100ko",~o 0 charaktrn 3328008,00 3328008,00 0,00 0.00 Umow)" dotac}jnej z m st.

zHchowaM-cz)'m -ltrialryczn)'-m Warszawa na 2015 rok

""hOI:

Robot}. budowlane. w t}m: robol)'
rozbiurl.;owo - demonlazowe, roboty
ziemnc, roboty !iniowe, roboty
budowlane, roboty elektryczne i u,lado",'3kWUl)'z p"I.II. ok.e~ronaw

2.1 energctyczne. robot}' sanitame igazow 3255000,00 3255000,00 0,00 0,00 planie rleclOwo.finanso.•.•ym n~ roll '::01S

medycl1l}"ch. montai stah:go
umo.•.•y 1m 1I Warszaw. 0 OOLlefente
dOlaqi

\'ooyposazenia. dostawa i motai diwigu.
robot)' w)'koric7.cniowe. uL)'skanie
poZ\'<'olcnia na Ul}1kowanic
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Zalqcznik nr I do planu inwestyc)jncgo

Nadzory inweslorskic, \l,' tym: skiadowli kwory z ,,10.1. II. o\..rl:ilona w

2.2 brania budowlana. brania 67008,00 67008,00 0.00 0,00 plan,c rzeclov,()-f,nanw"''Ym na rok 201 s
c1cktryczna. brania sanitama

lImo",y 1m Sl War5U;WlI0 udz,ell:n,c
dotaCJ'

skhldowlI k"'~'ll'l.l. II. ol<~ilona v,

2.3 Nadzor aulorski 6000,00 6000,00 0.00 0.00 plallle ru<:.rowo-tinanw"'ym na rol<2015
umo"'y 7 m Sl War5uwllO oo,idcn,c
dlMlICJ'

:\lotJerniZllt'ja w~zla
III citplm\>nit'ugo w Paw i10nit 11 - 100 000,00 0,00 n,oo 100 OtHl.OO

pratt projcktowt i budowalnc

rrace projC'klo"C' I budo"lanC' l:"ilf/14nC' l
IV rO/budo"l1 Odd/ialu Annlezjol0l::ii I 100 000,00 0,00 0,00 IIHI 4H)O,oo

InlC'nS)'Y1nt'j TC'rIIpii ° I stano",l~ko.

R,\l.t:!\1 2-1 66R 95-1,00 2-1 -16M 95.a,OO O,(HI 200 OlHI,OO
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UZASADNIENIE

DO PLANU INWESTYCYJNEGO

SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ,

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

NA ROK 2015

Poz. 1 Rudowa nowego Pawilunu - zmiana profilu z internistyeznego na kardiologiezny

Poz. 1 pkt. 1 Zamienna dokumentacja projektowa budovO' nowego Pawilonu (zmiana profilu na
kardiologiczny), w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzyskanie zamiennej dccyzji
o pozwoleniu na budowty.
W zwillZku z decyzjll 0 zmianie profilu nowego Pawilonu z intemistycznego na kardiologiczny
istnieje koniecznosc wykonania projektu zamiennego z uwzgltydnicniem dokonania niczbtydnych
uzgodnien oraz uzyskaniem zamicnncgo pozwolenia na budowty pawilonu 0 nowym profilu
(kardiologiczny). Projekt zamicnny obejmic zagospodarowanie ok. 650 m2 piwnicy oraz 100m2
parteru i 1 pit;tra na Pracownity Kardiologii Inwazyjnej, w tym: Osrodek Diagnostyki i Terapii
Wewnlltrznaczyniowej i Osrodek Elektroterapii Serca, a takZe zamianty 5 pomieszczen na salty
wzmozonego nadzoru kardiologicznego z 6-ma stanowiskami. Wartosc pozycji - 100.000 zl -
zostala okreslona na podstawie wsttypnych negocjacji z biurcm projektowym ch2 Architekci s.c.
Marianna Jagielska-Chruszcz, Sylwester Chruszcz 70-454 Szczccin AI. Papieza Jana Pawl a II
28/7 - wykonawcll dokumentacji projcktowo - kosztorysowcj budowy nowego Pawilonu.

Poz. I pkt. 2 i 3 Robotv budowlane - Plan do wysokosci 17289 165 zl plus kwota 1 400000 zl
zwiljzana ze zmianll funkcji z intemistyczncj na krdiologicznll. Wg zalozen Szpitala budowa
nowego Pawilonu (roboty budowlane) rozpocznie sit; w IV kwartale 2014 roku, a zakonczy 31
grudnia 2015 roku. Uzyskanic ostateczncj decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie zaplanowano na
31 marca 2016 roku. W ramach zadania planuje sit; przekladki instalacji, roboty ziemne i
fundamcntowe, roboty budowlano-montazowe tj. scianki gil's - karton, posadzkarskie, montaz
stolarki okiennej, sufity podwieszanc, montaz stolarki i sIusarki drzwiowej: zewntytrznej,
wewntytrznej i ppoz. oraz roboty instalacyjnc, montaz stalego wyposazenia technologicznego,
dostawa i montaz dzwig6w, roboty drogowe i zagospodarowania terenu oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Charakleryslvczne paramelrv nowego Pawi/onu wg opracowanej dokumel1l11cji:
- powicrzchnia zabudowy I 388 m2
- powierzchnia uzytkowa piwnic I 206 m2
- powierzchnia uzytkowa parteru ok. I 198 m2

powierzchnia uzytkowa pit;tra ok. I 158 m2
- powierzchnia uzytkowa 11Icznie ok. 3 562 m2
- kubatura 15 962 m3
- wysokosc budynku ok. 12 m
- liczba kondygnacji 2 nadziemnc i 1 podzicmna
- windy towarowo-osobowe szt. 2

W budynku zaprojektowano dwa pionowc cillgi komunikacji og61nej (klatki schodowe
obudowanc i zamykane drzwiami ppoz. oraz wyposazonc w ufZljdzenia sluzllce do usuwania
dymu.



W pawilonie zaprojektowano nastc;pujqce funkcje:
Piwnice
Ok. 650m2 powierzchni zostanie przeprojektowanl'ch dla potrzeb Kardiologii Inwazl'jnej.
Ponadto, w piwnicach zostanq usl'tuowane szatnie personelu (lekarskiego, pielc;gniarskiego,
pomocniczego) \\Taz z cz<;sciq sanitarno-higienicznq, pomieszczenia techniczne (w<;zel co,
rozdzielnia NN, maszl'no\\l1ia pr6Zni, sprc;:i:arek,wentl'latornia).
Parter - Pracoll'nia diagnostvczno-endoskopowa (ok. 410 1n2p.lI.!
W strefie praco\\l1i przcwidziano pokoj konsultacji pacjenta, pokoj przl'gotowania pacjenta.
polqczonl'
z wc;zlem sanitarnl'm, 2 gabinctl' badaIl, 3-stanowiskowl' pokoj wl'budzen ze stanowiskiem dla
personelu oraz pomieszczenia technologiczno-sanitarne. Gabinetl' badan polqczono
bezposrednio
z pomieszczcniem ml'cia i dezl'nfekcji endoskopow. Poczekalnia dla pacjentow pracowni
zostala usytuowana w centralnl'm holu.
Parter - Oddzialloikowy
Odcinek znajdujqcl' siC; na parterze oddzialu zaprojektowano na 30 l6Zek: 3 pokoje
jednolo:i:kowe,
1 pokoj dwul6Zkowl', pozostale pokoje trzl'l6Zkowe. Kazdl' pokoj pacjentow wyposazony jest
w wlasnl' wc;zel sanitarnl'. Przewidziano nastc;pujqce pomieszczenia: punkt pielc;gniarski z
pokojem przl'gotowawczl'm pielc;gniarskim, pokoje diagnostl'czno-zabiegowe, pokoj
pielc;gniarki oddzialowej, pokoj socjalnl', gabinety badan, pomieszczenia sanitarno-
porzqdkowe.
1pietro - OddziallOikowv
Odcinek l6Zkowy zlokalizowanl' na pierwszl'm pic;trze liczl' 25 l6Zek. Zaprojektowano 3
pokoje
1- 16Zkowe, 2 pokoje 2-I6Zkowe, pozostale pokoje 3-I6Zkowe oraz I jednoosobowq izolatkc;.
Kazdl' pokoj pacjentow wl'posazonl' jest w wlasnl' wc;zel sanitarnl'. W obr<;bie odcinka, oprocz
gabinetow diagnostl'czno-zabiegowl'ch. gabinetow badan zaprojektowano 3-I6Zkowq salc;
wzmozonego dozoru pielc;gniarskiego, punkt piel<;gniarski, punk przl'gotowawczl', kuchnit;
oddzialowq.
1pietro - POlnieszczenia pOlnocnicze idvdaktyczne
W skrzl'dle wschodnim, na pierwszl'm pit;trze, zlokalizowano sale konferencl'jnq.
pomieszczenia magazl'nu (archiwum), pokoj socjalny dla personelu, pokoje personelu
medl'cznego, lekarza dl'zurnego, ordl'natora i lekarzy oraz pomieszczenia sanitarno-
higieniczne.

Poz. I pkt. 4 Nadzor autorski - zgodnie z zawartq umowq firma ch2 ch2 Architekci s.c.
Marianna Jagielska-Chruszcz, Sl'lwester Chruszcz przez call' okres budo\\")' bt;dzie prowadzila
nadzor nad \\")'konawstwem zgodnl'm z projektem.

Poz. I pkt. 5 Inwestor Zastepczy - zgodnie z umowq nr 179/ZP/2014r. zawartq w dniu
29.07.2014 r. z Firmq MBJ Corporation Sp. z o. o. planowana kwota dotacji to 241 080 zl. Na
20 IS r. planuje siC; \\")'datkowa6 229 026 zl poniewaz w 2014 r. wydatkowane bylo 5% z
oferowanej kwotl' zgodnie z umowq.

Poz. I pkt. 6 Dostawa i montaz pierwszego wvposazenia nowego Pawilonu - zmnicjszenie
planu do \\")'sokosci 2000 000 zl w stosunku do wartosci projektowej, ktora wl'nosila 3.128.896
zl. Elementl' pierwszego \\"yposazenia zostanq wl'specl'fikowane przez Szpital na podstawie
projektu technologicznego.



Poz. I pkt. 7 Wvcinka drzew. nasadzenia zastepcze - oplaty administracvjne zgodnie z
zezwolenicm na usuniecie drzew i krzewow
Budowa nowego Pawilonu koliduje z istniej'lcym drzewostanem. Wykonana inwcntaryzacja
zieleni wskazala na koniecznosc usuni<;cie ok. 40 drzew oraz krzewow. Na przedmiotowym
terenie w latach ubieglych zostaly dokonane nasadzenia zast<;pcze (zwiqzanc z realizacj'l innych
zadan inwestycyjnych). Oplaty administracyjnych za usuniccie drzew i krzewow, ktorc
zostaly zast'lpione innymi nasadzeniami, zostaly w 2014 r. umorzone. W 20 IS roku zaplanowano
wycink<; i nasadzcnia zast<;pcze.

I'oz. II PrLcbudowa wraz z modcrnizacj'l Pawilonu Nr II dla potrzcb oddzialu 16zkowcgo
o charaktcrzc zacbowawczo - geriatrycznym

Poz. II pkt. 1 Roboty budowlano -montazowe
W ramach zadania przebudowane zostan'l pomicszczenia po starcj kuchni w Pawilonie Nr II 0
pow. II 00m2 dla potrzeb 36 l6Zkowego oddzialu zachowawczo -geriatrycznego.
Wg projektu koncepcyjnego z lipca 2014 roku na parterzc Pawilonu Nr II (poza
pomieszczeniami apteki) zostanie zlokalizowanych 10 sal 3-osobowych, I sala 5-osobowa
obserwacyjn'l, I sala jednoosobowa (wszystkie z wlasnymi w<;zlami sanitamymi), gabinet
fizjoterapii, sala terapii zaj<;ciowej, pokoje lekarzy oraz pomieszczenia piel<;gniarek,
pomieszczenia socjalne, kuchenka oddzialowa, magazyny, szatnia dla pracovmikow. Oddzial
zostanie dostosowany do potrzeb osob starszych oraz niepclnosprawnych.
Koszty robot budowlanych oszacowano na podstawie wst<;pncgo projektu koncepcyjnego.

Poz. II pkt. 2 Nadzor inwestorski, w tym: branza budowl ana. branza sanitarna, branza
elektryczna
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest pelnicnie nadzoru inwestorskiego we wszystkich
branzach nad modemizacj'l Pawilonu Nr II.
Wartosc pozycji ustalono na podstawie szacunkow sluzb technicznych Szpitala.

Poz. II pkt. 3 Nadzor autorski
Nadzor autorski swiadczony b<;dzie na podstawic umowy zawartej w dniu 09.07.2014r. z
Architekt Studio ILl' Business Consulting ul. Pulawskiego 54 42-300 Myszkow.

Poz. III Modernizacja wezla cieplowniczcgo - w zwi'lzku rozbudow'l pawilonu II oraz
powstanie Nowcgo Pawilonu Kardiologiczncgo z Pracowni'l Diagnostyczno - Endoskopow'l
istnicje koniecznosc zmodernizowania w okrcsie letnim w<;zla, ktory bc;dzie dostosowany do
wic;kszych potrzeb.

Poz. IV Rozbudowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii - w celu dostosowania
Oddzialu OINM do wymogow stawianych przez FZ dostosowuj'lC go do ogolncj ilosci l6Zek
b<;d'lcych w Szpitalu Wolskim, zachodzi koniecznosc powi<;kszenia istniej'lcego Oddzialu 0

jedno stanowisko. Szacujemy , ze kwota dostosowania nie przekroczy 100 tysic;cy zlotych.

1'070. V Zakupy interwencyjne sprzetu medvcznego - zwi'lzane z awariami lub uszkodzeniami
sprz<;tu.

Poz. VI. Zadanic inwestvcyjne pn. "Aotomalwwc arlck; oddl;alowc" - ,,,"corano l plano 2014
roku w zwiazku z "if przvznanicm n' hr. srodk6w finansowych i przcniesiono ua 2015 fok, howiem
zadanic pozostaje na fz\\'. liscie ind\'katywnej.
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Przedmiotem projektu jest automatyzacja farmakoterapii i dystrybucji lek6w,
polegajqca na zastosowaniu zautomatyzowanych szaf dystrybucyjnych oraz
mobilnych stacji roboczych z modulami lckowymi. Automatyczne szafy sq
urzqdzeniami instalowanymi na oddzialach szpitalnych, kt6re zast"pujq tradycyjne
szafy na leki. System informatyczny szpitala zostanie dodatkowo zintegrowany z
automatycznymi szafami. Szpital Wolski w dniu 30.01.2014 uzyskal informacj<; z
Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Program6w Unijnych. ze uchwalq Nr 1/315/14
Zarzqdu Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 7.01.2014 na liscie Indykatywnej
Wykazu Indywidualnych Projekt6w Kluczowych dla RPO WM 2007-2013 zostal
umieszczony projckt pn. : ..Automatyczne apteki oddzialowe -innowacyjna
automatyzacja farmakoterapii i dystrybucji lek6w w Szpitalu Wolskim w celu
poprawy bezpicczenstwa oraz bezpieczenstwa magazynowego szpitala".


