
Uchwala nr 24/2014

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie opinii dot)'cz:Icej zmiany planll inwestycyjnego Szpitala Wolskiego
im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Pllblicznego Zakladll Opieki

Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok

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

kwietnia 2011 roku (Oz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm. ) Rada Spoleczna

Szpitala Wolsk iego uchwala, co nastcrpuje:

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego w Warszawie pozytywnie OpInIUJe zmIancr

planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na 2014 rok, stanowi'lc'l

za1'lcznik do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjcrcia.

Przewodnicz:jcy Rady Spolecz

Szpitala ')PI: . ego
jilt/A

Dr ~arcin Hoffman
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ZMIANA PLANU INWESTYCYJNEGO
SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ,

SAMODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NA ROK 2014

ZrOOla finanso'v\<mia

Organ Dotaeje z fundusz)'

Lp WYS7.czegolnienie Kwota og61~mw zl
zalozycielski - europejskich i

srodki wlasne w U\\'agi
Ur~m,st. 71
Wars7.a\\Y

Mm Zdrow;a

Zadanie inwest)'C}jne: kwota zgodna z pismem
Rozhudowa imodemizacja S1..W .fER/ISO! 14 wyslanym

1
Sz.pitala Wolskiego - budowa 486868,00 435208.00 0.00 5\ 660,00 10 09br. do lWZ - poprawiony
Pawilonu Intemistycmego z plan TZ.eC7.0WO-linanso\\y oa
Praco\\nifl Dlagnostyczno. 2014 r.
F.ndoskopow'J

Projekt pn.~Wdroi:enie
s)'stemu E - Szpital 2,0 w kontynuacja rcaliz.acji zadania

2 S1l'italu Wolskim" - 2625695,93 384 876,89 2 180969,04 59850.00 r01.poc7t;tcgo w 20 13r
wspOlfinansO\••uny z EFRR Yo

ramach RPOWM 2007-2013

Projekt po ~Zaawansowane
uslugi elcktronicTOc 1 kontynuacja realizacji zadania

3 elektronicznym obiegiem \ 0572\0,03 15858\,50 898628,53 0,00 ro7.pOC7~legow 2013r,
dokument6w w Szpilalu
Wolskim w Warsz.awic"

4 Zakupy inwestycyjne (l6:lka) 545 138,88 532574,16 0,00 12564,72
komynuacja realizacji zadania
roz:poczc;tego w 2013r.

k•.••.ota prLeZnaCLOnana zakupy

Zakupy inwestycyjnc SPI7.~tui
",)T1ikaj~cc z bic74ccJ

5 126 \36,01 100000,00 0,00 26136,01 d1:ialalnoscl Szpitala umowa nr
aparatury PZ.ClOMNVP219/19i2014 L

z 25, II ,2014

lakupy in••••es(ycyjne zakup niez~ny do

6 (drukarki do kart czipowych 12000.00 0,00 0,00 121KIO,00 \\'ydawania pacjcmom

dla pacjentow) zakupionych kart czipo\\ych

Zadanic inwcst)'c}jnc
"Rowudowa i modemizacja
Szpitala Wolskicgo - kwota zgodna z pism~m
l)ostosowanie intia ••truklUry Sz.W.iERlI80/14 wyslanym

7
szpitalnej do obowiilluj¥ych 373901,00 373 Jl6.oo 0.00 565,00 1009br do BrZ - poprawiony
przcpisOw sanitamych. plan rzeczowo - finanso ••••y na
tcchnic7.nych oraz do
",")lmogow p poiaro"'ych i

2014 r.

potrzcb os6b
Olepclnospra\\T1ych~.

Zadanie inwest)'cyjne
" RozbudoW3 i modemiz..acja
Szpitala Wolskiego~ kwota zgodna 7. pismcm
Pawilon Nr 11-
pncbudowa \\Tal 7.

Sz.W.lERl180/14 wyslanym

8 modemizacj'l pomieslczen
80420,00 80420,00 0,00 0,00 10.09.br do BPZ. poprawiony

dla poU7.cb oddzialu
plan rzeczowo. finansow)' na

loi:ko\\ego 0 charaktene
2014 r

zachm ••..awc1)1n -
genatryclnym

RAZE~t S 307 J69.8S 2 OM 996.SS 3079 S97.57 162775.73



Zal')cznik nr I do planu inwcst)'c)'jncgo

Wykaz prac projektowych i hudowlanych do wykonania w 201-1roku i irodel ich finansowania

lrodla finansowania

Organ Dolacje =

ll:vs=c=egOinienie
Kwota ogo/em w =alo=J'cielski - fundus~' .~rodki Uwagi

Lp =i Ur=qd m.st. europejsKlch i wlaxne w =l
Wars=awy Min. 7..drowlQ

Zadanie inwcsl)"cyjne:" kwota zgodna 1.pismcm
ROI:hudll" II i modernizacja Sz.W.lER/180/14 wyslanym

I
Sipitlila Wolskicgo - hudo"1I 486868,00 435208,00 0,00 51 660,00 IO.09.br. do BPZ. poprawiony
.'a"ilonu Interni'it)'Clnego z plan f1CCZUWO- finanso" •.)' na
I)raco",nilf OiaJ:nolll)"CZnO- 2014 r,
f.ndoskopowlt",

Praee projcktowe w tym: konecpeja.
projekt budowlany, projekt sklado" ..a kwo[y z p"t. I, okrcSlona

1.1
\\')'konawcz)', ekspcrtyzy wraz z 314880.00 277 980,00 0,00 36900,00

w planie rzeczowo-linansO\.\)'m na

nicz~dnymi opiniami i
rok 2014 umow)" z m.st. Warszawa

u/godnieniami. ul)'skanic
o ud7.ielenic dotaeji

pozwolcnia na budowc:

Roboty budowlanc (Ietap). w tym: skladowa kwoty 7.pkt I. ol\rdlona
przckladki instalaeji podzicmnyeh.

1.2 roboty ziemnc i fundamenlowe. 145174.00 145 174,00 0,00 0,00
w planie rLeclowo-finansowym na
rok 201-1 umow)' 7.m st. Wars7.Jwa

robot)' budowlano.monlazowc stanu o ud7.iclcnie dotacji
surowego. roboty instalac}jnc

sklado ••••a kwol)' z pkt. I, okrdlona

1.3
Postc;powanie prlctargowe na 12054,00 12054,00 0,00 0,00

w planic r1.l.'C7.o••••.o-finansoYt')"mna

w)'lonienie Inwestora zasll;PC1CgO
rok 2014 umow)' z m,st. Warsza ••••a
o ud7ic1cnic dOlacji

Wyeinka dr/c\l •..•uplalY
sktadoW3 kwo[)' 7.pkt I, okrdlona

1.4 administraqjne i nasadzcnia 0,00 0,00 0,00 0,00
w planie rze-czowo-linanso ••••)'m na
rok 201-1 umow)' z m.st Wars7.Jwa

za..sttrpeze o ud7iclcnie dotacJi

Aud)1 rozwi<van projektowo-

1.5
kosztoryso\\')'eh w swictle 14760,00 0,00 0,00 14760,00

k••••ota okrdlona na podslawie

opracow)'wam::j dokumentaeji ofeny ccnowcj

projcktowcj

7.adllnie imHst)'C)'jne:
Rozbudowa imudernilllcjll
S'pillila Wohkie~o. kwota zgodna z pismcm

Uostosowanic inrrali1ruktul")' SZ.W./ER/180/14 \••..yslanym

2 sl_pitalnej do ohm\- i'tzujac)"ch 373901,00 373336,00 0,00 565,00 IO.09.br. do BPZ - poprawiony

prltpis6", sanitarn)ch •. plan rzcezowo - finanS<l\\')' na

tcchnie:t:n)"ch orlii. do \\)mo~6" 2014 r,

p.po!aro\\ )'ch i pot rub osilh
niepelospra" n)'ch.

Prace projektowe - Pawilon sklado\\3 ky,.Oly7.pkt. 2, okrcSlona

Nr 8 - Przcliczcnic i aktuali/aeja
w planie rLeczowo-finanso\\)'m na

2.1 dokumcntaeji kos/tol)'sowej 5757,00 5757,00 0,00 0,00
rok 2014 umowy z m,st. Warsza .•••ll
o udzieknic dOlacji

2,2
Roboty budowlanc \••.ie1ohranio\\C
wtym;
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Zal(Jcznik nr I do planu im\'cstyC)jnego

Pawilon Nr 5- skladow3 kwoty z pkt 2.1

dostosowanic do \\)'I11og6w okrdlona Wplanic f7-CC7DWo-

technicznych lC\\TI. baricrek finansowym na rok 2014
2.2.1 ochronnych ( \\)miana balustrad) 98000.00 98000.00 0.00 0.00

wnll z remontem pt}l balkonowych

Ilawilon Nr 8- skladov.:a Lwoty z pl.t. 2. okr~slona

dostosowanie do wymog6w w plani~ rzlXzowo-finansO\\)m na
2.2.2 p.pozarow)'ch (parter, II 259800.00 259800.00 0.00 0.00 rok 2014

pilftro.klatki schodov,:e)

NadJ'.6r inweslorski sl.ladowa l.wory z pkt 2. okrdlona

2.2.3 (Pawilon Nr ,5.8.) 9779.00 9779.00 0.00 0.00
Yo' plani~ rzeczowo-finansowym na

w brant)' budowlanej. rol.2014

Nadz6r autorski ( Zgodnie z anesem za •.••.an~m do

2.2.5 Pawilon Nr I, 3, 6. 8, 12) 565.00 0.00 0.00 565.00 umov.)' podstawowej na .•••yl.onanie
dol.um, proj.

Jlal\ilon Dr II .
l)rTtbudowa l\ raz z

kwota zgodna z pismem
modcrni7..acj~ pomieszcztn dl. SZ.W./ERfI80/14 \\)'slanym

3
IlOlrleh Ot..IdLialu IMkowe~o 0 80 ~20,OO 80 ~20,OO 0,00 0,00 IO.09.br. do BPZ - poprawiony
charaktrze lachnl\lIl\C7.~"m- plan r/cczowo - finansO\\)' na
geriatr):czD)"m w 201~ r.
I,m:

Prace projcklowc (
konccpcja. projckt budowlany. kwota zgodna z pismem

projekt w)'konawczy. ckspcnyzy Sz.W./ERJI80/14 wyslanym

3.1 wraz z niez~dn)'mi opiniami i 80 ~20.oo 80 ~20,OO 0.00 0,00 1O.09.br. do BPZ - poprawiony
uzgodnieniami. uzyskanie plan r1CCZOWO. finanso\\)' na

niezbcdnych dokumcnt6w fonnalno 2014 r.
pra\\TI)'ch

RAZE~I 9~1 189,00 888 96~,OO 0,00 52225,00
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Zat'lcznik nr 2 do planu inwestycyjnego

Wykaz projektow i zadan do wykonania w 2014 roku i irodel ich fillansowania

Zrodla finansowania

Dotacje z

Lp \Vyszczcgolnicnie
Kwota og61cm Organ l.aloi'ycielski . funduszy srodki wlasne U\ .•..agi

wzl Urz<Jdm.st. Warszawy curopcjskich i \\' zl
Min. Zdrowia

Projekt pn."E - SzpitaI2.0"" kontynuacja rcalizacji

J \'",spOlfinanso\l.:any z EFRR \.• 2625695.93 384876.89 2 180969.04 59850.00 zadania rozpocztftego

,amach RPOWM 2007-2013 w 2013r.

I)rojekt pn."Zaawansowanc
uslugi c1cktronicznc z kontynuacja realiz3cji

2 elektronicznym obicgicm 1057210.03 158581.50 898628.53 0.00 7.adania rozpoczl;tcgo

dokumcnt6w w Szpitalu w 2013,.

Wolskim w Warszawic"

kontynuacja rcalizacji

3 lakupy inwestyc~.jne (167.ka) 545 \38.88 532574.16 0.00 12564.72
zadania rozpocztrlcgo
w 2013r .••.•ydatkowana
w 201.\ r

k••.•ola przeznaczona na
zakupy wynikaj~ce z

4
Zakupy inwcstycyjnc spw;tu i 126136.01 100 000.00 0.00 26136.01

hici'lcej dzialalnosci

aparatuTY Szpitala umowa nr Pl.
C/OMN11P2/9/19I20 1
4 '.z25.1 I. 2014

Zakupy inwestycyjnc
zakup niczbltdny do

5 (drukarki do kan czipowych 12000.00 0.00 0,00 12000.00
wydawania pacjcnlom

diu pacjenlow)
7.akupionych kart
czipowych

IUZDI 4366 180.85 I 176032.55 3 079 597 .'i7 110550.73
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UZASADNIENIE

DO PLANU INWESTYCYJNEGO

SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ,

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

NA ROK 2014

l. Uzasadnicnic mcrytoryczne zadania inwcstyC)'jne~o pn. Ro7ohudowa i moderni7oacja
Szpitala WoIskicgo - budowa I'awilonu Intcrnistyczncgo 70Pracownill Diagnostyczno-
EndoskopOWll

Przedmiotcm zadania jest budowa nowego pawilonu dla potrzeb Oddzialu lnternistycznego
(55 loZkowego) wraz z Pracownill Diagnostyczno-EndoskopOwll. Na realizacj~ tego zdania
SzpitaI Wolski podpisal umow~ Nr PZ-C/OMNI/II/5/5/2014 z dnia 13 lutego 2014r. z
Miastem sto/ccznym Warszawa 0 udzielcnie dotacji ce10wcj tj. sfinansowanic zdania.
Umowa \\TaZ Aneksem nr 1 z 8 paidziernika 20/4 r. okresla finansowanic tego zadania w
nast~pujllCYsposob:
- rok 20 I4 - kwota dotacji w wysokosci 145 174,00 zl
- rok 20 I5 - kwota dotacji w wysokosci 17 269 165,00 zl
PiSlnem z 20 Iistopada 20/4 r. Szpital Wolski wystqpil 0 przesllllil{cie /45174,00 zlotycll w
ramacll srodkow lIiewygasajqcycil lIa 2015 r. ze wzgll{dll lIa fakt, it dopiero /.04.20/4 r.
podpisallo IImowl{ Z Gelleraillytl/ Wykollawcq jirmq BLOCK Sp. z 0.0. lIa kwotl{
17186376,50 zlotycll a Alleksem IIr 2z /8./1.20/4 r. do ww. lIt1/owy Z miastem termill
rozliczenia srodkow w bietqcym rokll IIplpva z dlliem 8.12.20/4 r. Do tego czam
Wykollawca lIie zostallie wprowadzollY na blldowl{.

W roku 2014 Sllprzewidziane do realizacji nast~pujllce zadania
/./ Opracowanie dokumentacji projektowej w tym: koncepcja pokonkursowa. projekt

bud owl any. projekt wykonawczy, ekspertyzy wraz z niezb~dnymi opiniami i
uzgodnieniami, uzyskanie ostatccznej decyzji 0 pozwoleniu na budow~. przcdmiary,
kosztorys inwestorski. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobOt lIa Iqczllq
kwotl{ 277 980,00 zlotycll.

1.2 Rozpocz~cie robot budowlanych w tym: przekladki instalacji podziemnych. roboty
ziemne i fundamentowe, roboty budowlano montazowe stanu surowego. roboty
instalacyjne. Zostallq olle IImellOmilJlle po 10 gmdllia 2014 r. po wprowadzellill
Gelleraillego WyklJllllIVcy lIa bill/owl{. BI{dzie to jirmll BLOCK Sp. 0.0. wylolliolla w
ramaell przetargll prowadzollego od wrZeSllia bietqcego rokll.

1.3 Prace b~dll nadzorowane przez Inwcstora Zast~pczego. k16ry ZlIstal WyllJlliollY w ramaell
przetarg lIa Iqczllq kwotl{ 241 080,00 zl., przy czym w 20/4 r. ZlI.Wallie Jl'yplaclJllll
jedy"ie kIVota /2 054,00 zlotyell zgodllie z zapisami IImowy Z wylolliolll[ jirml[ (5%).

/..1 Wycinka drzew i nasadzenie zast~pcze. Kwota przewidzialla lIa oplaty admillistrtlcyjlle
w wysokosci 20000,00 zlotyell zostallie przelliesiolla do cZl{sci bllllowlllllej lIa 20/5 r.
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pOlliewaz wycillka i IIowe IIasalizellia przewidziallo w kosztorysac!l lila Wykollawcy
Nowego pawi/ollll.

1.5 Audyt rozwi~zan projektowo-kosztorysowych w swietle opracowywanej dokumentacji.
Szpital Wolski zawar! w dniu 10 stycznia 2014r. umowc; ze zwycic;zc~ negocjacji
wylonionym sposr6d uczestnik6w konkursu (pierwsze i drugie miejscc) na opracowanic
koncepcji architektoniczno-budowlanej. Umowa przewidujc realizacjc; zadania
inwestycyjncgo w 1II etapach: I ctap - wykonanie koncepcji pokonkursowej -
zrealizowany, II etap - wykonanie projektu budowlanego (wiclobranzowego),
sporz~dzenie i zlozcnie ",miosku 0 ••••')'danie decyzji pozwolcnia na budowC; oraz
\\')'konanie inwentaryzacji szaty roslinnej przewidywany tcrmin ukonczcnia etapu
okrdlony umow~ na dzien 30 maja 2014r., III etap - \\')'konanie projektu
\rykonawczego, przedmiar6w rob6t, specyfikacji tcchnicznych, kosztorys6w
inwestorskich - realizacja do dnia 29.08.2014 r. Projekt wykollawczy w wersji
papierowej oraz e!ektrollicZllej zosta! z!ozollY 22 sierp"itl br. Kolejnc dzialania bC;d~
realizowane w 20 IS r. opracowallie projektll zamiellllego.

2. Uzasadnicnic mcrytorycznc zadania inwcsrycyjncl:0 pn. "Wdrozcnic systcmu F.: - Szpital
2.0 w Szpitalu Wolskim" - wsp6lfinansowany z EFRR w ramach RI'OWM 2007-2013
Przedmiotcm zadania jest dokonczenie projektu wsp61finansowanego z EFRR rozpoczc;tcgo
w roku ubieglym. W ramach tego projcktu powstanie m.in. portal dla pacjcnt6w dziC;ki
kt6remu powstanie mozliwosc umawiania siC;na wizyty lekarskic przez internet, a takze
umozliwi dostC;ppacjent6w do \rynik6w badan rcalizowanych w Szpitalu. Projekt zintegruje
srodowisko informatycznc Szpitala z systcmami zewnc;trznymi m.in. e-PUAI'. DziC;ki
realizacji tego zadania Szpital znacznie unowoczdni park komputero\\')', zasoby serwerovmi.

3. Uzasadnicnic mcrytorycznc zadania inwcst)'cyjncgo pn. "Zaawansowanc uslugi
clcktronicznc z clcktronicznym obicgicm dokumcnt6w w Szpitalu Wolskim w
\Varszawic"
Przedmiotem zadania jest dokonczenie projektu wsp61finansowancgo z EFRR rozpoczc;tego
w roku ubicglym. Realizacja tego projektu pozwoli na zwic;kszcnie dostc;pnosci drog~
elektroniczn~ do uslug realizowanych przez Szpital Wolski poprzcz usprawnienic procesu
udzielania swiadczcn, e-uslug W ramach tego projektu srodowisko informatycznc Szpitala
zostanie \ryposazone w nowoczesny sprzt;t i oprogramowanie narzt;dziowe. aplikacje
umozliwiajqce \\')'twarzanie i udostc;pnianie e-uslug, clektroniczny obieg dokumcntow i
mozliwosc prowadzenia sprawnej bezpiecznej zcwnt;trznej wymiany danych
usprawniaj~cych funkcjonowanie jednostki.

4. Uzasadnicnic mcrytorycznc zadania inwcstycyjncgo pn. Zakup)' inwcstycyjne (/Mka)
Przedmiotcm zadania jest dokonczenie rozpoczt;tego w roku 2013 zakupu IMek w ilosci 40
sztuk. W roku 2013 zostalo przeprowadzone postc;powanie przetargowe, w chwili obccnej
Szpital zakupil 40 16zek przeznaczonych na potrzeby Oddzialu kardiologicznego za I~cznq
kwotc; 545 138,88 zl.
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Prace Il'ykoltalto Ita lqczltq kll'otr 5757,00 zlotych.
Robot). budowlane wielobran:i:owe

•

5. Uzasadnicnic mcrytorvcznc zadania inwcstycvjncgo pn. Zakupy inwcstvcvjnc SPrlctu i
aparatury - zmiana w planie

W ramach zadania bc;:d'lrealizowane zakupy sprzc;:tu i aparatury mcdyczncj niczbc;:dne do
biez'lcej dzialalnosci Szpitala, Na zakupy te ostatecznie szpital uzyskal srodki z Miasta sl.
Warszawy w kwocie 100000,00 zl, - umowa nr PZ-C/OMNIIP2/9/19/2014 r. z 25 listopada
2014 r.. m.in, monitor zwiotczenia mic;:sniowego dla OAiIT, system do komprcsji klatki
piersiowej dla O. Kardiologicznego, wozki reanimacyjne (- SZI. 2, rejestrator cisnienia
Holcard, pompa strzykawkowa - szt. 4. , mobilny zcstaw EKG. Natomiast ze srodkow
wlasnych zakupil sprzc;:t za kwotc;: 26 136,01 zl, w tym: aparat do clektroterapii i
elektrodiagnostyki, kserokopiarkc;: i uzupelnil srodki na zakup systemu do kompresji klatki
piersiowej.

6. Uzasadnicnic mcrytoryczne zadania inwestycyjnego pn. Zakup)' inwcst)'cyjnc (drukarki
do kart czipon)'ch dla pacjcnt ••w).
Przedmiotem tego zadania jest zakup drukarek do kart czipowych dla pacjent6w. Szpital
dokonal zakupu 5000 sztuk kart czipov.ych z przeznaczeniem dystrybucji kart wsrod
pacjentow Pracowni kontroli stymulatorow i kardiowcrtcrow. W chwili obecncj zachodzi
potrzeba wykonania odpowiedniego nadruku na kartach eelem ich identyfikacji zarowno dla
Szpitala jak i pacjenta. Na karcie bc;:d'lzapisywane dane pomiarowe kontroli wszczepionego
urz'ldzenia co w znacZ<jcy sposob ulatwi'l sam proces kontroli. W przyszlosci Szpital
przewiduje rozszerzenie dystrybucji kart wsrod wszystkich pacjentow ambulatoryjnych

7. Uzasadnicnie merytorycznc zadania inwcstycyjncgo pn. Rozbudowa i modernizacja
Szpitala Wolskiego" w tym podzadanie :
"Dostosowanie infrastruktury szpitalnej do ohowi:lzujllcych przepisow sanitarnych,
tcchnicznych oraz do wymogow p. pozarowych i potncb osoh nicpclnosprawnych."
Pracc projcktowc

Podzadanie inwestycyjne obejmuje przeliczenie i aktualizacjc;: dokumentacji
kosztorysowej ( przedmiary robot, kosztorys inwestorski) dla potrzeb Pawilonu Nr 8 _

(Zalqcznik r 1- poz.2.1).

Pawi/on Nr 5 - dostosowanie do wymogow technicznych zewn~trznych barierek
ochronnych (wymiana balustrad) \\Taz z remontem plyt balkonowych, wymian'l obrobek
blacharskich ( Zal'lcznik Nr 1- poz.2.2.1.)
Pr.ledmiotem podzadania S'l roboty budowlane polegaj'lce na dostosowaniu do
obowi<jZuj'lcych wymog6w lechnicznych, zewnc;:trznych barierek ochronnych (wymiana
balustrad) wraz z remontem plyt balkonowych, wymian'l obrobek blacharskich i robotami
towarzysZ<jcymi. Prace budowlano - zabezpieczaj'lce koniccznc do wykonania z powodu
wystc;:puj'lcego zagrozenie bezpieczenstwa ludzi ( zly stan techniczny baricrck ochronnych).
Roboty budowlane bc;:d'lrealizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowcj.
IV popralVioltYIII plaltie rzeczolVo - jillaltsolVYllllla 1014 r. plalloll'alle jest pokrycie ko,\'ztolV
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budowy z srodkow dotacyjllycll lIa kwotf 9B tysifcy zlotycll. Prace budowlalle sq
prowtllizolle tamillowo.

Pawilon Nr 8 - dostosowanie do wymo~6w przeciwpozarowych
( Zal,!cznik Nr 1 - poz.2.2.2)

Zakres prac budowlanych podzadania inwestycyjnego obejmuje: montaz drzwi
wydzielaj,!cych strefy pozarowe i klatki schodowe , montaz scianek, witryn z drzwiami
v:ydzielaj,!cych strefy pozarowc, wymiany drzwi windowych, roboty towarzysZ<jce.
Dostosowanicm do v.'Ymogow przcciwpozarowych objyte s,! pomicszczcnia parteru, II
piytra, poddasza oraz klatki schodowc. Podstaw,! do realizacji prac budowlanych w
zakresie dostosowania pawilonow szpitalnych do v.'Ymogow przcciwpozaro\\'Ych byla
\\')'konana w 2012 roku dokumcntacja projektowa (opracowana na podstawie oceny
przcciwpozarowej i "Ekspertyzy technicznej dotycZ<jcejstanu ochrony przcciwpozarowej
kompleksu szpitalnego"). Przeprowadzollo PostfPowtll/ie i wylolliollo wykollawcf, ktt)ry
zaojerowal kwotf 259 BOO,OOzlotycll. POlliewaz Wykolllllvca lIie dotrzymalumOlvllego
termillu zakOliczellia prac tj. 12.11.20/4 r. od dllia 13 Iistopada lIaliczalle sq odsetki karl/e
w wysokosci I 299,00 zlotycll dziellllie. Plallowalle zakOliczellie prac wraz z odbiorem
kOlicowym to 4.12.20/4 r.

9 . Uzasadnienic merytorycznc zadania inwcstycyjnego pn. " Rozhudowa i modcrnizacja
Szpitala Wolskicgo" w tym podzadania:
" Pawilon Nr II - przcbudowa wraz z modernizacjll pomieszczcn dla potrzeb oddzialu
lo:ikowego 0 charakterzc zachowawczym - geriatryczn)'m.
- dokumcntacja projektowo - kosztorysowa. ( ZaI,!cznik nr 1- poz.3.1)
- roboty budowlane wielobranzowe ( I ctap) (Zal,!cznik nr 1- poz.3.2)
- nadzor inwestorski (Zal,!cznik nr 1- poz.3.3)

Przedmiotem przebudowy i modemizacji s,! objyte pomieszczenia po bylej kuchni szpitalnej
(ok. 1100 m2) w Pawilonie Nr II ( parter). Szpital Wolski w pismie Sz. W.lER/IBO/14 z
10.09.2014 r. wystqpil tlo BPZ 0 uwzglfdlliellie kwoty wykollallia kompleksowej
dokumelltacji projektowo - kosztorysowej tj. BO420,00 zlotycl, w phll/ie rzeczowo -
jillallsowym lIa 2014 r. w ramacll dotacji. Pismel/l z dJlia 20 Iistopada Szpital Wolski wystqpil
do miasta 0 przesuJlifcie powYZszej kwoty Jla 20/5 r. w rtImacl, srodkow Jliewygasajqcycl"
pOlliewaz podstawq do wystmvielliajaktury jest uzyskallie przez Wykollawcf dokumeJltacji
projektowo - kosZ/orysowej prawomocJlej decyzji pozwolellia 'Ill budowf. Realizacja robot
budowlanych wielobranzov.'Ych planowana jest w ramach dotacji budzctowej ( z
podzialcm na etapy realizacji) ale w rtI1/1acl,.i:rodkow dotacyjuycl, prze.wlliftycl, Jla 20/5 r.
Wykonanie zadania pozwoli na zwiykszenie bazy lozkowej w naszym szpitalu i spowoduje
znacznc odci<jZcnieoddzialow intemistycznych i Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego .
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Zadanie inwestycyjne nn. "Automatvczne apteki oddzialowe" - wyco(allo z Illanu 2014 roku
w zwillzku z nie przyznaniem w br. srodkow finansowych i przeniesiono na 2015 rok, bowiem
zlIdllllie pozostaje nll tzw. liscie indvkatywllej.

Przedmiotem projektu jest automatyzacja farmakotcrapii i dystrybucji lek6w, polegajqca na
zastosowaniu zautomatyzowanych szaf dystrybucyjnych oraz mobilnych stacji roboczych z
modulami lekowymi. Automatycznc szafy sq urzqdzeniami instalowanymi na oddzialach
szpitalnych, kt6re zast~pujq tradycyjne szafy na Icki. 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 liscic Indykatywnej
Wykazu Indywidualnych Projekt6w Kluczo\\ych dla RPO WM 2007-2013 zostal
umieszczony projckt pn. : "Automatycznc apteki oddzialowe -innowacyjna automatyzacja
farmakoterapii i dystrybucji lek6w w Szpitalu Wolskim w celu poprawy bezpicczcnstwa oraz
bezpicczenstwa magazynowego szpitala".


