
Uchwala nr 30/2016

Rady Spolccznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie opinii dotyczllcej planu inwestycyjnego Szpitala Wolskicgo im. dr

Anny Gostynskicj Samodzielncgo Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w

Warszawie na 2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II roku 0

dzialalnosci leczniczej (Dz.U. z 2016. Nr 1638), Rada Spoleczna Szpitala Wolskicgo

uchwala. co nastlfpuje:

~ 1

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego pozytywnie opiniuje plan inwestycyjny Szpitala

Wolskiego na 2017 rok - stanowi'lcy zal'lcznik do ninicjszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycic z dniem podjlfcia.

Przewodniczllcy Rad S olecznej

Szpitala tOI'lki~O

dr tin Hoffman
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PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017

Szpital \\'olski im. dr Ann)' Gost)'nskiej Samodzielny Publiczny laklad Opieki Zdrowotnej
ul. h':aspnaka 17.01-211 \Vars:t:aw3

"p. l.a~rt's neczo,",)
Uotafja

Srodki ,,11I'oc
m.s'. \\'aru-a"11

I 2 J J

I Piennu ")'posai:rnif' :'\o"'"t'go l'awiJonu -zat.up aparHtu RTG JOO 000.011

II Dostosowanit' infnutruktur)' s/pitalnrj do obo,",'iltlUjltc)ch prupiso\\ prlt'd", pOL.IIIro,",,)'ch. I 539000,UO

Roboty budowlane i instalac)jne. w tym:

- wydzielenie strefpotaro\\-}ch w Pawllonach nr 1.2,3,7 i 12,

- \\)'konanic instalacji oswietlenia awaryjncgo i c",akuacyjncg,o w Pu\\'ilonach or 1.2. J. 7. 8 i 12.
I 1 50J DDD,oo

- \\)'kooaoie Idap oddymiajlJC)'ch ppot. w Pawilonie nr I 12,

- \\)lonanie instalacji SSP w Pawilonach nr 2,3 i 12•

• dostosowanic pomieszczen Pawllonu or 3 (dwic sale chorych) do ••••)mogow sanitarnych

Nad1.or inwestorski nad robotami dostosowania infrastruktury szpltalnej do obowi¥uj~cych przeplsOw
2 sanitamych. tcchnicznych i pT7cciwpotarO\~)chw Pawilonach or 1.2.3,7, S i 12 w branZ)' budowlancj, 36 OIlD,oo

sanitarnei. elcktrvczne; i teletcchnicznei

III DoslosoM'lnir pomirut7tn IlaM'i1onu nr 5 diu potntb Kliniunrfo Oddlialu P~~fhiatr~'tlntfo I I JJ OllO,tlO

Roboty budowlano-montazowc 7Wi'lzane z •.••),dzieleniem strefpozarowych, prlebudow~ ismiejacych W~7/0W
1 sanitarnych, modemizacj" brudownikow. modcrnizacj'llOstalacji hydrantowcj adaptacj~ pomicszclen i zmani:} I IIlD \)()(),1lD

ukiadu tcchnologiczncgo. w tym : roboty demontazowe. roboty budowlane i roboty instalae»)nc.

2 Nadzor inwestorski: branta budo ••••.lana. brant.a sanitama, branza e1ektryc7.na 13 DDD.oo

IV Pirnuu "JposlIztniw KlinirLnr~o OddLililu I'sythial~tlnr~o -1O,n.a 12001l0.00

V llostm,o"aniE' pOmiE'~I'tLE'n I'awilooll nr 6 do w~'m01!o" prutiw pozlIroM'y.th i slinitarnyth. ~Ol 11110.00

1
Roboty budowlano -monta1'owe zwi¥.anc l ••••.ydzieleniucm strefJ:M.lt.aro\\)ch i wykonaniem instalacji

330oo0,1lDhydrantowej. \\' hom : roboly dcmontazowe. robot ••.budowlanc. roboty insta1Jcvine.

2
Robot)' budowlano -montai'owe zwi¥3nc z adaptacja pomieszcen na iazienki dla nlcpcinosprawnych na

50 \)(X),oopartcrle i I pictl7e. w tvm : robotv demontat.owe. roboty budowlane. robon .. instalacvine

3 Nadzor inwcslorski: bran7.a budowlana. brania sanitama. branza elcktryczna 21 DDD,oo

\"I 'loduniLacja podslawowlch E'lrmulilW" sy-stE'mu enel'"f('l)tzne~o Szpitala
597000.00(lnnsrormalo~'. lJl'S-l. rOLd/itlnia)

Wykonanie dokumentacji hudowlano. kosztorysowej na ••••.ymian~ dw6ch translormatorow olejo\",)'ch w slacji
1 transfonnatorowcj or 6106 wraz ZOsprllt'tcrn eleklr)'cznym i uzgodnicniami oraz 7..akup.montai' i 271 300,00

uruchomienie transfonnalorow

2 Wykonanie dokumentacji budowlano - kos7torysowcJ na cl~sciowlt modemizaCJ~ instalacji clcktrycZJlcj oraT.
zakun. montai i uruchomienie zastlaC7\1awaryjnych UPS-ow w Pawilonic or 11. 134300.00
Opracowanie dokumentacji projcktowo-kosztorysowej na instalacj~ uk/adu Systemow Zasilania

3 ReLerv.-owanego dla Pawilonu or II i 12 oraz 7.akup. montaz. instalacja 2 ""'y'"cLnikow glownych moc)' z 191 400.00
automat ••..k" slerowanla (dla Pawilonow nr II i 12) w rozdzielni gl(mnei Pawilonu or J I

VII Zakup sprz~u i aparatury medycznej • respirator transporto ••••.y 4 szt. respIrator stacjonamy I szt. apral EKG 5
szt.. detektor wc;zla v.artownic~coo I SZl. 375000.00

Viii Zakup sprzetu i aparalury medyc7ncj • aparat USG 50000.00

OGOLE.\I 4.545000.00 SO OOll,II0



Uzasadnienie do planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego na
2017 rok

I. Pierll'sze lI'ypo.mzellie NOlI'ego Pall'i/ollu- zakup api/ratu RTG 400000,00 zl

Szpital doposai:aj~c Nov.y Pawilon planuje zakup aparatu RTG z ramieniem C, ktorego koszt

szacuje na kwotlY 400.000,00 zl. Aparat b~dzie \\ykorzystywany przcd wszystkim do

\\ykonywania zabicgov.ych badan endoskopowych w tym ECPW. Wymagania okrdlone

wobec aparatu uwzgl~dniaj~ wdroi:enie Radiologicznych I'rocedur Wzorcowych

opublikowanych przcz Ministra Zdrowia (D. U. z 2015 r. poz.78), ktore w odnicsieniu do

kai:dej procedury zwi~zanej z ECPW \\ymagaj~ zastosowania wzmacniacza RTG 0 srednicy

minimum 30 cm, czyli ok 12 cali.

II. Dostosoll'allie illfTllstruktury szpitaillej do oboll'iqzujqcyc// przepi.\"Ihv

przecill'pozaro"~'ch I 539 000,00 zl.

Prace polegac blYd~na \\ydzieleniu stref poi:arov.ych na poszczegolnych kondygnacjach

i ci~gach komunikacyjnych, montai:u oswietlcnia awaryjncgo i ewakuacyjncgo. wykonanie

klap oddymiaj~cych ppoi:., przepustow instalacyjnych, jak rowniei: instalacji hydrantowej

oraz Systemu Sygnalizacji I'ozaru. W ramach tego zadanie planowanc jest rownicz

dostosowanie dwoch sal chorych w I'awilonic nr 3 do \\ymogow sanitarnych.

III. DO.~tosoll'allie pOl1lieszcze/i Pawi/ollu Ilr 5 dla potrzeb K/illiczllego Oddzialu

Psyclliatryczllego I 113 000,00 z/

I'rzedmiotem zadania b~dzie realizacja robot budowlanych wielobrani:O\\')'ch w celu

dostosowania pomieszczen zgodnie z technologi~ i v.ymogami dla potrzeb Kliniczncgo
Oddzialu Psychiatrycznego.

Wartosc robot budowlanych zostala ustalona na podstawic kosztorysu inwestorskicgo
opracowanego w 2016 roku.

IV. Pierll'sze lI'yposazellie K/illiczllego Oddzialu Psyclliatryczllego (16zka)
120000,00 zl
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W zwiqzku ze zmianq lokalizacji Klinicznego oddzialu psychiatrycznego zaplanowano zakup

30 zestawow /6Zko\\'Ych (l6Zko z materacem i szafkq). Obecnie oddzial posiada 16Zka. ktore

sq w zlym stanie i wymagajq wymiany.

V. Dostosowllllie pomieszczeJ; PawilOJlJl 6 tlo wymogliw przeciwpoiaroll'yc!l

i saJlitamyc!l 401 000,00 zl

Pozycja ta obejmuje roboty budowlane i instalacyjne zwiqzane z dostosowaniem pomieszczen

na parterze i I pit;trze Pawilonu nr 6 do wymogow sanitamych. jak rowniez
przeciwpozarowych.

Wartosc robot budowlanych zostala ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 2016
roku.

VI. illollemizacja potlstall'oll'yc!l elemeJltoll' systemu eJlergetycZJlego Szpitllla

(IraJlsjormlltory, UPS-y, roztlzielJlill) 597000,00 zJ

Szpital v.ykonal w 2016 roku Program funkcjonalno-UZ}1kowy, ktorego prz.edmiotem jest

zaprojektowanie i wykonanie prac modemizaeyjnych systemu energetycznego. Na podstawie

PFU w 2017 r zostanie zrealizowane PO\\'Yzszezadanie.

VII. Zakup sprZl'tu i aparatury mellycZJlej 375 000,00 zl.

Planowany jest zakup:

- respiratorow transporto\\'Ych (4 szt.). doposazenie Szpitalnego oddzialu ratunkowego (2 szt.)

oraz Oddzia/u anestezjologii i intensywnej terapii (2 szt.).

- respiratora stacjonamego (I szt) dla potrzeb Oddzia/u anestezjologii i intensywnej terapii

- aparatow EKG (5 szt) dla potrzeb Szpitalnego oddzialu ratunkowego (2 szt.). Klinicznego

oddzia/u psychiatrycznego (I szt). I Oddzialu chorob wewnt;trznych ( I szt.). /I Oddzialu
chorob wewnt;trznych (I szt.).

Posiadane przez szpital aparaty sq \\'Yeksploatowancgo i ulegajq CZt;slymawariom.

- dClektora wt;zla wartowniczego dla Oddzialu chirurgii ogoInej i onkologicznej z czo;sciq

urazowq. aparat bt;dzie \\'Ykorzystywany do leczenia chirurgicznego raka piersi w ramach
szybkiego leczenia onkologicznego.
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VIII. Zakllp sprZl{tll iaparatllry meliycZllej- aparat USG 50000,00 zi

Planowany jest z srodk6w szpitala zakup aparatu USG dla potrzeb Oddzialu aneste~ologii

i intensy\\nej terapii. Aparat jest niezbydny do doposazenia oddzialu.

3



1

Uzasadnienie do zmiany nr 2 planu inwestycyjnego Szpitala
Wolskiego na 2016 rok

Szpital planuje dokonac zmian w nastc;puj~cych pozycjach:

I. Inwcstor Zastc;pczy-

Szpital nie otrzymala dotacji na zaplatc; wynagrodzenia dla Inwcstora Zastc;pczcgo, realizacja

bc;dzie wykonana z innego zrodla tj. srodki wlasne szpitala.

II. Dostosowanie infrastruktury szpitalncj do obowillzujllcych pncpisow

przcciwpozarowych.

W ramach tego zadania dotacja zostala zmmejszona z I 937 509,00 zl do wysokosci

383 087,90 zl. Do wykonania zostaly wskazane zadania zwi~zane z dostosowaniem pawilonu

II do wymogow ppoz. oraz ••••')'konanie dokumentacji projektowej. Pozostala wartosc 7.adania

bc;dzie realizowana w 2017 r.

III.Dostosowanie pomieszczcn I'awilonu nr 5 dla potrzch Kliniczncgo Oddzialu

I'sychiatryczncgo

Roboty budowlane w ramach powyzszego zadania bC;dllrcalizowane w 2017r . Pozostala

kwota dotacji na 2016 r dotyczy dokumentacji projektowej.

IV. Dostosowanie pomieszczen Pawilonu nr 3 I'awilonu nr 6 do wymognw

sanitarnych.

W ramach zadania w 2016 r realizowane jest opracowanie dokumcntacji projektowej

kosztorysowej, roboty budowalno- montazowe bC;d~realizowane w 2017 roku.

V. Modernizaeja w,!zlnw cieplnyeh w Pawilonie nr 1,3,6 i 8

Wartosc zadania zostala ustalona do wysokosci zawartych umow.
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VI.Modernizaeja podstawowyeh elementow systemu energel)'eznego Szpilala

(transformatory, UPS-y, rozdzielnia)

W ramaeh zadania planowane jest opraeowanic Programu funkejonalno - uz)1kowego oraz

montaz i uruehornienie baterii w UPS-aeh dla SOR i OAiIT, Pozostale zdania b~d'l

rcalizowane w 2017 roku,

VII. Odgrzybicnie, osuszenie i izolacja przeciwwilgoeiowa seian piwnie

fundamentow w nr Pawilonic 8

Zadanic jest w trakeic rcalizacji, w planic uwzgl~dniono aktualizaej~ wartosei,

VIII. Budowa budynku "eentralnego" z 'llcznikiem do Pawilonu Nr 1 wraz z

prLcbudowll infrastruktury nazicmncj (zbiornik t1cnowy, stacja

transformatorowa, punkt I'ZO, magazyn podziemny ) i infrastruktury

podziemncj wraz zagospodarowaniem terenu (micjsea parkingowc)

W 2016 r w rarnaeh powyzszego zadania wykonano koneepej~ budowy budynku

.,eentralnego" ,

IX. Wklad wlasny

Wklad wlasny ezyli finansowany z srodk6w szpitala obejrnuje zaplat~ wynagrodzenia dla

inwcstora zast~pezego, zakup rnateraey, oznakowania Pawilonu nr 9, dokurnentaeji zwi'lzanej

z wyposazanicrn Pawilonu nr 9,


