
Uchwala nr 7/2015

Rady Spolcczncj

Szpitala Wolskicgo w Warszawie

z dnia 21 kwictnia 2015 roku

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

Zdrowotnej w Warszll\vie 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 nastt;puje:

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego w Warszawie pozytywnie opiniuje zmiant;

planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2015 rok, stanowi'lc'l

za1'lcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt;cia.

Przewodniczljcy Rady Spole/;' cj

S'P;l"'0~'oL" H,ff""



Zatacznik do uchwaiy Rady Sp~ecznej nr 7/2015 z dn. 21.04.2015r.Zal<lcznik or I do planu inv,:est)'C)'jnego

Wykaz prac projektowych i budowlanych do wykonania w 2015 roku i zrodel ich finansowania

Zrodla finanso\l,:ania

Organ Dotacje =
Lp IJ):s=c=ego/nienie

Kwota ogo/em w =a/o~'cie/ski - fundus=}' .frodki wlasne w =/ Uwagi
=I Ur=qdm.sl. europejskich ;

IVars=aw.v .."'fin. Zdrowia

7~danie inwest)"(')jne:
" Rozhudo,",'8 i modernizacja
Szpitala Wol~kie~o - hudO\o\'a no",~o kwota zgodna z Anek.\em nr..& z

I
pa,",'ilonu dla OddLialu

20 052 905.00 200..&2..&50.00 0,00 10..&55.00
dnill 30.03.2015 do Umowy

Kardiolo~iczn~o( z prdcowniami dotacyjnej z m. st. Warszawa na

dia~nost)(';lno-zabi~ow)'mi) oraz 2015rok

Pracowni Oia~no'it)"('Zno.
Endoskopo",ej".

Prace proJektowe w ~m' koncepcja,

projekt budowlany. projekt
••••)kona ••••czy. dokumemacja skladowa kwo~' z pkt. I. okreslona

1.1
kO'iztoryso\\t'B,specyfikacje techniczne.

108855,00 98400,00 0,00 10455,00
w planie rzeczowo-finansow~.m na

niezbedne uzgiodnienia.decyzje.opinie. rok 2015 umo\\)" z m.st. Warszawa

",ytycme, ekspertyzy, uzyskanie o udziclcnie dotacji
7amiennej dccyzJi pozwolenia na
budov •.~

Robot)." budowlane. w t).m: pr7d:ladki

instalacji podziemnych, roboty ziemne i
fundamentowe. roboty budowlano-

skladowa kwot).. z pkt. I. okreslona
montai:o ••••.c stanu surowego" roboty

1.2 instalacyjne, roboty ••••).kOliczeniowe. 17 036 665,00 17036665,00 0,00 0,00
w planic rzcc7.Qwo-finansO\.,,)m na

monta! stalego wyposa1enia. dosta ••••.a i
rok 2015 umO\\)' z m.st Warsza ••••.a

mota1: dtwigo ••••..roboty drogowe i
o udzielenie dotacji

zagospodarowame terenu, uzyskanie
pozwolenia na ui}1kowanie.

Roboty budo ••••.lano • monta1:owe 5kladoy.i3k.•••'Otyz pl.•. I. okreslOlla .•••.

1.3
zwi¥1ne ze :anian,! pr.remaczenia

1 532500,00 I 532 500,00 0,00 0,00
plame rzeczo.•••o-finansowyTl\ na rok 2015

Nowego Pawilonu z Intemistycmego umowy z m 51 Warszawa 0 IIdlielenie

na Kardiologiczny. dolaqi

Nadzor autorski nad robotami
skladowa k.•••'CXyz pkl. I, okrrilona w

1.4 22755.00 22 755,00 0,00 0,00 planie TZeezo.•••."..finansowym na rok 2015
budowlanymi no ••••.ego Pa ••••.ilonu umowy z m 51 W'at'$Lawa0 udzltleme

dolacji

skladowa k.•••.OI}'11'1.1.I. ol<.rtilonaw

1.5 Inwestor 7..a~tcpczy 192 864.00 192864,00 0,00 0,00 planie fZt<:zo.•••.o-firunsrowym na rok 2015
umowy z m 51.Warszawa () udz,tlenit
dotacjl

Dostawa i montal: pierwszego 51dadowak.•••(l(y 1 ,,1.1.I. ohtilona w

1.6 ••••)l'Osazenia Nowego Pawilonu 1049266,00 1049266,00 0,00 0,00 planie fZt<:l(I.•••.o-finar'lSO""l'mna r(}k2015

(Elap I)
umow)I z m 51 Warv.awa () udz.lelerut
dolacji

Wycmka drze ••••.•nasadzcnia 7.3stC;pc7.C sklado ••.•a \;.wOlyz 11\;.1.I, okrdlona ••.•.

1.7
opla~'. opla~' administracyjne

90000,00 90 000,00 0,00 0,00
planie u«;ro .•••o-fin31lso .•••)ID na TO\;.

zgodnie z zezwoleniem na usuniC(ic 2015 umow)'zm.st. Warsza .•••.ao
drzew ikrzewow udzielenie dOlacji

Dostoso ••••'Bnie terenu w ObS7.3rze nowo sklado .•••a k.•••.ol)' z pkt. I. okreslona w

1.8 budoy.anego pawilonu (nasadzenia 20000,00 20000.00 0,00 0,00
planie rzeczo .•••o-finanso\o\)ID ns co\;.

zast~pcze)
2015 umo .•••). z m.st. Warsza .•••a 0
udzielenie d0l8Cji



Zatacznik do uchwaty Rady Spotecznej nr 7/2015 z dn. 21.04.201Sr.Zalqcznik nr I do planu inm:styc)jm:go

Pawilon nr II -
I'rubudo". "nIL l moouniz.aejll
pomies7C'7tn dill po.rzeb oddzililu

k••••.oIa z~'Odna z Anf'bf'm nr 4 l dnia

II .• "26 SO.••OO 4 426 50".IHI 0,00 0,00 JO.OJ.201!'i do Urno ••••.)' dOlac)'jn~j z.m.
100ko"f'go 0 chllralo.tru st. WarS7.a••••.a na 2015 10k
zJtrhowa".Cl)m - lZeriatrJczn~'m

" h'm:

Roboty budowlane. w t)'m: roboty
rozbi6rkowe. demontazowe, robot)'

licmne, roboty Iinio"-e, roboty
budowlanc, roboly clcktrycznc i ~laJow~ h'ot), z pl.,. II. okrrilona w

2.1 energet)'.czne, robot)' sam tame i ga7.0W
3490 000,00 H90000,OO 0,00 0,00

plame rzecwwo-tinanso\ ••)m na rok 1015

medycznych. roboty wykonczeniowc. limo••••)"l m 51. Waru.aw~ 0 IIdZleleflie

roboly montazo\\e technologiczne.
dOlacJi

roboly towarZYS1.<Jce \V tym dostawa i
montaz d:.i:wigu) uzyskanie poLwo1enia

na ut)1kowanie

NadL6r inwcstorski nad robotami :
sklado••••.a kwoty Z pkl. II. okreilona w

2.2 branl.a budowlana. branl.a clektl);czna. 30504.00 305M,OO 0,00 0,00
plame ruczowo-finam,ov.ym na rok 2QIS
IImo••••y l m $I \\'al"$:z.aw~0 udzielenie

branza sanilama dOUCJi

sklaoo•••.a k,,'01)' z pkl. II. okrdlona w

23 Nadz6r autorski 6000,00 6000,00 0,00 0.00
plame rzeczowo ..finansov.yrn na rok 20\5
IImo\\'y l m Sl Warszaw~ 0 udzlelenie
doLlCJI

sHado ••••a kwol)' z pl.l. II. okfc~lona ••••

2.4 Doslawa i montal pierwszego 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00
plame rl'cczowo-finanso"')1n Ila ro!<::!OlS

wypoSa1.ema Pawilonu nr II IImowy z In:>l Walsza ••••a olldz,eleme
dotac,i

P••• ilu. nr 11 • Remonl ••ru mOOn.a.tjll
III wpl. t;..,plu••ninqo (prue projf'klowf' i 180000.00 0,00 0,00 180000,00

ruboty budo ••lant'l

p••• ilon nr 8. Kozbudo ••a Oddlialu

IV An"luj"lol:ii i Intf'ns,. ••n(j .rt'npii ,
50000.00 0,00 0,00 50000,00

!i sl.no ••i~1.do 6 st.nowisk
lpnct' projt'l.lO"f' i roboly budO"'lanf'1.

V ZlIkup) inlt'nof'ncyjne sprz~tu rnwynnqo JOOOOO.OO 0,00 0,00 300 000,00

R.\Zt: .••, 25009 "09,00 2~ ~68 9~.OO 0,00 ~O "55,00
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VZASADNIENIE DO PLANV INWESTYCY.JNEGO SZPITALA WOLSKIEGO

1M. DR ANNY GOSTYNSKIE.I SAMODZIELNEGO PVRLlCZNEGO ZAKLADV

OPIEKI ZDROWOTNE.J NA ROK 2015

Poz. I Budowa nowc~o Pawilonu - zmiana profilu z intcrnisl)'czncgo na kardiolo~iczny

Poz. 1 pkt. I Zamienna dokumentacja projektowa budow)' nowego Pawilonu (zmiana profilu na
kardiologiczny), w tym: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
uzyskanie zamiennej decyzji 0 pozwoleniu na budowC;.
W zwi'lzku z decyzj'l 0 zmianie profilu nowego Pawilonu z intemistycznego na kardiologiczny
istnieje koniecznosc wykonania projektu zamiennego z uwzglc;dnieniem dokonania niezbc;dnych
uzgodnien oraz uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowC; pawilonu 0 nowym profilu
(kardiologiczny). Projekt zamienny obejmuje zmiany wewn'ltrz budynku, bez zmian w
elementach zewnc;trznych i zagospodarowania terenu.
W zaprojektowany nowy obiekt medyczny wchodzi:

• Oddzial kardiologiczny ( poprzednio Oddzial Intemistyczny) skladaj'lcy siC; z dwoch
odcinkow pielc;gniarskich usytuowanych na dwoch kondygnacjach wraz z infrastruktura
towarzysz'lca,

• Pracowania Diagnostyczno-Endoskopowa zlokalizowana na parterze budynku skladaj'lca
siC; z pracowni Gastroskopii i Praco\\ni Kolonoskopii - bez zmian w stosunku do
pierwotnego projektu,

• Szatnie dla praco\\nikow z zapleczem sanitamym
• Pracownia Kardiologii Interwencyjnej i Poradnia Kardiologiezna zlokalizowana na

kondygnaeji (-I). gdzie w pierwotnym projekcie zlokalizowane byly pomieszczenia
magazynowe

Wartosc pozycji - 98400,00 zl - zostala okrdlona na podstawie negocjacji z biurem
projektowym ch2 Architekci S.c. Marianna Jagielska-Chruszcz, Sylwester Chruszcz 70-454
Szczecin AI. PapieZa Jana Pawla II 28/7 - wykonawc'l dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budowy nowego Pawilonu (Vmowa nr 370 /ZP/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.)
W zwi<jZkuz koniecznosci'l skorygowania przebiegu kanalizacji sanitamej, biuro projektowe za
kwotc; 10 455,00 zlol)'ch wykonalo na podstawie umowy nr 70/ZP/20 15 z dnia 20 marca 2015 r.
dokumentacjc; techniczn'l rewizji sanitamej nowego pawilonu, w tym: skorygowany rysunek
sieci zewnc;trznych, rozwinilfcie przebiegu odcinka kanalizacji sanitarnej z rzc;dnymi oraz
dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robOt wraz z kosztorysami inwestorskimi).

Poz. I pkt. 1.2 i 1.3 Robotv budowlano-montazowe - Wartosc zadania inwestyc)jnego zostala
okreSlona zostala na poziomie 17 036 665 zl plus wartosc robot zwi<jzana jest ze zmian'l
przeznaczenia pawilonu z intemistycznego na kardiologiczny to kwota 1 532500 zl (wg
przyznanej dotacji budzetowcj na 2015 rok).
Budowa nowego Pawilonu (roboty budowlanc) zostaly rozpoczc;tc w grudniu 2014 roku
Planowany termin zakonczcnia prac 31 grudnia 2015 roku. W ramach zadania inwestycyjncgo
planuje siC; realizacjc robot budowlanych w zakrcsic: przekladki instalacji, roboty Zlcmnc
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i fundamentowe, roboty budowlano - montazowc stanu surowego, roboty instalacyjne, roboty
\vykonczcniowe, montaz sta/ego wyposazenia technologicznego, dostawa i montaz 2 dZwig6w
typu szpitalnego, roboty drogowe i zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Charakteryslyczne paramelry nOll'ego Pall'i1onllll'g opracolI'anej dokllmentacji:

powierzchnia zabudowy I 388 m2

powier.lchnia uzytkowa piv,'Uic I 184,49 m2

powicrzchnia uzytkowa parteru I 197,07 m2

powier.lchnia uzytkowa pic;tra I 150,95 m2

powicrzchnia uzytkowa Iqcznie 3 562,71 m2

kubatura 15 962 m'
wysokosc budynku < 12 m
liczba kondygnacji 2 nadziemne i 1 podziemna
windy towarowo-osobowe szt. 2

W budynku zaprojektowano dwa pionowe ciqgi komunikacji og61nej - klatki schodowe
obudowane i zamykanc drzwiami ppoz. oraz wyposazone w urZljdzenia s/uzqce do usuwania
dymu. W pawilonie zaprojektowano nastc;puj<jcefunkcje:

Piwllice

Ponad 600 m2 powierzchni zosta/o przeprojektowanych dla potrzeb Poradni Kardiologicznej
oraz Pracowni Kardiologii Interwencyjnej wraz z zapleczem technologicznym. W obrc;bie
Pracowni Kardiologii Interwencyjnej zaprojektowano dwie pracownie: hemodynamiczn<j oraz
diagnostyki naczyn i wszczcp6w.
Pracownie \vydzielono z dr6g komunikacji og61nej kondygnacji piwnic za posrednictwcm;
sluzy pacjcnta oraz 2 sluz umywalkowo - fartuchowych personelu.
Przcd wejsciem do pracowni zabiegO\vych zaprojektowano 3 gabinety bad an oraz konsultacji
lekarzy kardiolog6w i I gabinet diagnostyczno - zabiegowy 0 charakterze ambulatoryjnym.
W gabinetach prowadzone bc;d<jkonsultacje pacjent6w ze wszczepionymi stymulatorami serca,
konsultacje schorzen na podstawie dostarczonych przez pacjenta wynik6w badan, prowadzona
b'fdzie piel'fgnacja ran po zabiegach.
W cZ'fsci zabicgowej przy kazdej pracowni przewidziano niezbc;dne pomieszczenia
towarzysz<jce: przygotowania pacjenta, wyprowadzenia pacjenta po zabiegu, paM.
Przygotowania lekarza, sterowni'f z pomieszczcniem technicznym angiografu oraz
pomieszczenie wst'fpnego mycia i dezynfekcji sprz'ftu stosowanego do zabieg6w. Wydzielono
zesp6/ pomieszczen personelu - pokoje socjalne i administrac)jne - oraz magazyny.
Ponadto w kondygnacji piwnic zlokalizowano: pomicszczenia techniczne, pomieszczenia
magazynowc czyste i brudne, pomieszczenia personelu sprz<jtajqcego, centralne pomieszczenie
porz<jdkowe, pomieszczenia mycia i dezynfekcji szpitalnych srodk6w transportu oraz
pomieszczenie PRO MaRTE obs/ugujqce usytuowany w budynku oddzial.

Parter - PracOIvllia diagllosfycZIlO - elldoskopowa (ok. 4 J 01112p. II.)
W strefie praco\\ni przewidziano pok6j konsultacji pacjenta, pok6j przygotowania pacjenta,
pol<jczony z wo;z/em sanitamym, 2 gabinety badan, 3 - stanowiskowy pok6j wybudzen ze
stanowiskiem dla personelu oraz pomieszczenia technologiczno - sanitame.
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Gabinety badan polqczono bezposrednio z pomicszczeniem mycia i dczynfekcji endoskopow.
Poczekalnia dla pacjcntow pracowni zostala usytuowana w centralnym holu wraz z szafkami na
odziez wierzchniq pacjentow ambulatoryjnych.
Parter - Otldzia/ IOzkowl'
Odcinek znajdujqcy si<;na parterzc oddzialu zaprojcktowano na 21 lozek oraz 8 l6Zkowa sala
wzmozonego nadzoru kardiologicznego. Zaprojektowano pokoje 3 - lozkowc, kazdy
z wlasnym w<;zlem sanitarnym. W<;zly sanitarnc doposazono w POChW}1y ulatwiajqcc
korzystanie z przyborow sanitarnych. W pokojach pacjentow przcwidziano szafy do
przechowywania odziezy wierzchnicj i rzeczy osobistych pacjenta. W sali 8 - l6Zkowej
wzmozonego dozoru kardiologicznego wydzielono trzy boksy: 4 l6ZkO\vy i dwa 2 - l6Zkowe;
przewidziano stanowisko pcrsonelu dozorujqcego oraz ciqgi przygotowania lckow i sprz<;tu
medycznego do piel<;gnacji pacjentow. Przewidziano wejscic niezalezne od Sali wzmozonego
dozoru kardiologicznego z holu wejsciowego - dla przypadkow naglych, skierowanych z SOR.
Drugie wejscie z Sali prowadzi w obr<;bodcinka l6Zkowego.
W obr<;bic odcinka dla potrzeb diagnozowania pacjenta i prowadzenia drobnych zabiegow
zaprojektowano: gabinet diagnostyczno - zabiego\\y z funkcjq punktu pobraIl, pomieszczenia
piel<;gnacyjne oraz niezb<;dne pomieszczenia towarzyszqce i magazyn sprz<;tu.

I pietro - Otltlzia/ IOzkowl'
Na pi<;trze z centralncj cz<;sci wejsciowej przcwidziano weJscle do pomicszczen odcinka
l6Zkowego licZ'lcego 34 l6Zka oraz 3 16Zka wzmozonego dozoru piel<;gniarskiego.
Zaprojektowano pokoje 1-, 2-, i 3- l6Zkowe, kazdy z wlasnym w<;zlcm sanitarnym.
Przewidziano zespol pomieszczen izolatki. Dla potrzeb diagnozowania pacjenta
i przeprowadzania drobnych zabiegow zaprojektowano: gabinet diagnostyczno - zabiegowy
z funkcjq punktu pobran, gabinet badan, pomieszczenia piel<;gnacyjne oraz niezb<;dne
pomieszczenia towarzysz'lce. Wydziclono rowniez magazyn sprz<;tu sterylncgo dla calego
oddzialu.
/ pietro - PomiesZczetlia pOl1locllicze iatllllitristracyjlle
W obr<;bie pomieszczen administracyjnych przewidziano pokoj lekarzy, pokoj ordynatora,
Sekretariat, pokoj piel<;gniarki oddzialowej, pokoj kierownika poradni kardiologicznej. Ponadto
w cz<;sci administracyjnej zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - sanitarne personelu.
Dodatkowo wydzielono dwa gabincty ambulatoryjne poradni kardiologicznej.
W zespole usytuowano kuchni<; oddzialowq - z wydzielonym ciqgiem wydawania potraw oraz
ci'lgiem zmywania naczyn stolowych wyposazon)1TI w zlewozmywak dwukomorowy
i zmywark<; z funkcjq wyparzania.
Przewidziano rownicz regal na sprz<;t porz'ldkowy i srodki czystosci - do obslugi przcdsionka
i kuchni oddzialowej.

Poz. 1 pkl. 4 Nadzor autorski - zgodnie z zawart'l umowq firma ch2 Architekci S.c. Marianna
Jagielska-Chruszcz, Sylwester Chruszcz przez caly okres budowy prowadzi nadzor nad
wykonawstwem zgodnym z projektem. Podstawa - Umowa nr 2/ZI'/2014 z 10 stycznia 2014 r.
\\TaZ z aneksami: nr 1 z 17.03.2014, nr 2 z 23.04.2014 oraz nr 3 z 19.08.2014 r. na l'lcznq
kwot<;22 755,00 zl.
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Poz. I pkt. 5 Inwestor Zastepczy - zgodnie z umow,! nr 179/ZP/20 14r. zawart'! w dniu
29.07.2014 r. z Firm,! MBJ Corporation Sp. z o. o. planowana kwota dotacji to 241 080 zl. Na
2015 r. planujc silf wydatkowac 192 864 zl.

Poz. I pkt. 6 Dostawa i montaz pierwszel!o wyposazenia nowcgo Pawilonu - zmnicjszcnic
planu do \\'Ysokosci I 049266,00 zl (dotacja z miasta) w stosunku do wartosci projektowej,
ktora \\'Ynosila 3.128.896 zl. Elementy pierwszcgo \\'Yposazenia zostan'! \\'Yspecyfikowane przez
Szpital na podstawie projektu technologiczncgo oraz stosownych zapotrzcbowmi uzytkownika.

Poz. I pkt. 7 Wycinka drzew, nasadzenia zastcpczc - oplatv administracvjnc zgodnie
z zezwolenicm na usuniecie drzew i krzewow
Dnia 16 paidziemika 2014 r. zlozono do Wydzialu Ochrony Srodowiska Dzielnicy Wola
komplet dokumentow na "Wniosek 0 \\'Ydanie zezwolenia na usuni~cie drzew i krzewow".
Szpital Wolski w dniu 03.12.2014 r. odebral Dccyzj~ 407/14 z 02.12.2014 r., wyrazaj,!c'l
zgodlf na wycink~ drzew i krzewow koliduj,!cych z realizacj'l budo\\'Y nowcgo pawilonu na
terenie szpitala. Decyzja sta/a si~ ostateczn'l od dnia 17.12.2014 roku. W przedmiotowcj
decyzji na/ozono na Szpital nast~puj'lce oplaty i kary za zniszczenie zieleni :
Za/'lcznik Nr 1 - kara za usuni~cie drzcw w wysokosci 420 130,60 zlotych ( oplata
odroczona na okres 3 lat ).
Za/'lcznik nr 2 - kara za usuni~cie krzewow w \\'Ysokosci 27 976,48 z/otych ( oplata
odroczona na okrcs 3 lat ).
Zal,!cznik nr 3 - kara za usuni~cie drzcw w \\'Ysokosci 92 394,46 zl (op/ata do zap/aty
w ci,!gu 14 dni od dnia w ktorym decyzja ustalaj'lca \\'Ysokosc op/aty sta/a si~ ostateczna).
Po rozpatrzeniu \\l1iosku Szpitala, zmieniono dccyzj~ Zarz'ldu Dziclnicy Wola m. sl.
Warszawy nr 407/14 z dnia 02.12.2014r. (Dccyzja nr 456/14 z dllia 23.12.2014 roku)
w zakresie mozliwosci roz/ozenia na raty p/atnosci . I rata w \\'Ysokosci 2 394,46 z/ p/atna
do 31.12. 2014 roku , II - rata w wysokosci 90 000,00 zI p/atna do 31.03.2015 roku. Plalnos.;
uregulowana 24.03.2015 r.

Poz, I pkt. 8 Dostosowanie terenu w obszarze nowo budowancgo pawilonu (nasadzenia
zastepcze)
Szpital Wolski jest zobowi,!zany do wykonania 2015 roku nasadzen zast~pczych: 25 sztuk drzew
ozdobllych i 230 sztuk krzcwow ozdobnych (wyst,!pienie szpitala 0 przywrocenic srodkow
dotacyjnych z 2014 roku). Zgodnie z uchwal,! Rady m. sl. Warsza\\'Y nr Vll/121/2015 z 12 marca
2015 r. zwilfkszono plan dotacji dla Szpitala Wolskiego lIa 2015 r. lIa realizacjlf zadania
illwestycyjnego p.n ... Rozbudowa i modernizacja Szpilala Wolskiego" 0 kwot~ 20 000 z/otych
z przeznaczellicm na dostosowallie terenu w obszarze nowo budowanego pawilonu tj. na
lIasadzenia zast~pcze.

Poz. II Przebudowa wraz z modernizacj'l I'awilonu Nr I I dla potrLeb oddziaIu l07.kowe~o
o charakterLC zachowawczo - gcriatryczllym

I'oz. II pkt. I Robotv budowlallo - mOlltazowe
W ramach zadallia przebudowalle zostall,! pomieszczellia po starej kuchni w Pawilollie Nr II
o powierzchni 1100 m' dla potrzeb 36 /6Zkowcgo oddzia/u zachowawczo - gcriatryczllego.
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Wg projektu koncepcyjnego z lipca 2014 roku na parterze Pawilonu Nr II (p071l
pomieszczeniami apteki) zostanie zlokalizowanych 10 sal 3-osobowych, I sala 5-osobowa
obserwacyjnq, 1 sala jednoosobowa (wszystkic z wlasnymi wl;zlami sanitamymi), gabinet
fizjoterapii, sala terapii zaj~ciowej, pokoje lekarzy oraz pomieszczenia piell;gniarek,
pomieszczenia socjalne, kuchcnka oddzialowa, magazyny, szatnia dla pracownikow. Oddzial
zostanie dostosowany do potrzeb osob starszych oraz niepelnosprawnych.
Koszty robot budowlanych na podstawic Umo",'y nr 445/ZI'/20 125 z dnia 30 grudnia 2014 r.
z firmq LUNIBUD Spolka Ja\ma Luniewski wynosi 3390000,00 zlotJCh plus 100000,00
zlotych na roboty dodatkowe nieprzewidziane w kosztorysach inwestorskich.

Poz. II pkt. 2 Nadzor inwestorski,
Nadzor inwcstorski (w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) pclni firma "Zbignicw
Frankowski" Bogucin 84, 87-811 Fabianki (wykonawca wybrany w drodze Postl;powania
przetargowego). Wartosc zaplanowancj dotacji na pozycj~ II pkt. 2 planu rzeczowo -
finansowego na rok 2015 zostala okreslona w wysokosci 30504 zl (na podstawie zawartej
Umowy nr 03/ZI'/2014 z dnia 07.01.2015r.).

Poz. II pkt. 3 Nadzor autorski
Nadzor autorski swiadczony b~dzie na podstawie umowy zawartej w dniu 09.07.2014r.
z Architekt Studio ILl' Business Consulting ul. Pulawskicgo 54 42-300 Myszkow i wymesle
6 000,00 zlotych.

I'oz. II pkt. 4 Dostawa i monta:i: pierwszcgo wvposazenia Pawilonu or II
Szpital Wolski wystqpil do Fundacji WOSP ( pismo nr SW-15-00417) w dniu 08.01.2015 roku
o mozliwosc doposazenie nowego oddzialu zachowawczo- geriatrycznego w sPrzl;t medyczny.
W odpowiedzi FWOSI' pismem z dnia 23.03.2015 r. poinformowalo Szpital Wolski, iz wstc;pnie
rozwazane jest przydzielenie wytypowanego wyposazenia w przypadku spelnienia przez Szpital
warunkow umozliwiajqcych wyposazenie Oddzialu Geriatrycznego (kontrakt na swiadczenie
zdrowotne)

Poz. III Modernizacja wczla cieplowniczego
W zwiqzku rozbudowq pawilonu II oraz powstanie Nowego Pawilonu Kardiologicznego
z Pracowniq Diagnostyczno - Endoskopowq istnieje koniecznosc zmodcrnizowania w okresie
letnim wl;zla, ktory bl;dzie dostosowany do wi~kszych potrzeb. Przewidywany wydatek to
180 000,00 zlotych.

Poz. IV Rozbudowa Oddzialu Intensywnego Nadzoru Mcdvcznego
W celu dostosowania Oddzialu OlNM do wymogow stawianych przez NFZ dostosowujqc go do
ogolnej ilosci l6Zck bl;dqcych w Szpitalu Wolskim, zachodzi koniccznosc powi~kszenia
istniejqcego Oddzialu 0 jedno stanowisko. Poniewaz z ofert otrzymanych od projektantow
wynika, iz opracowanie dokumentacji wiclobranzowej bc;dzie kosztowalo okolo 30 tysic;cy
zlotych netto, celowym oraz tanszym bc;dzie uruchomienie proccdury .,projektuj i buduj'".
Sqdzimy, ze wowczas kwota tego dostosowania nie przekroczy 50 tysic;cy zlotych.

Poz. V Zakupy interwencyjnc sprzetu mcdycznego - zwiqzane z awariami
sprzc;tu. Na te celc planowane sq wydatki rzC;du300 000,00 zlotych.
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