
Uchwala nr 6/2015

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii dotyczllcej rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego
Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego

Zakladu Opieki Zdrowotnej w WarSZllwie w 2014roku

Na podstawie art. 48 us!. 2 pkt 2 lit b ustawy 0 dzialalnosci leczniczej z dnia 15

kwietnia 2011 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~ ze sprawozdaniem

z planu inwestycyjnego

Samodzielnego Publicznego

roku.

Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej

Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2014

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z planu inwestycyjnego

Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu

Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2014 roku stanowi~ce zal~cznik do niniejszej

uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

Przewodniczllcy Rady SPole~ j

szpz'ta /o~~f!.(/t
Dr l)i arcin Hoffman



Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjncgo Szpitaia Wolski ego im. dr Anny Gostynskiej S01modzielncgo
SZPITA,LWPu~~~.!5t:~:~~~~\Publiezncgo Zakladu Opieki Zdrowotnej w W01rszawie na rok 2014
Sa:1'lodzie ny •..••.•.~ . 17

1 W szawa ul Kasprza:<a01.21 ar '.~

"<r.lel.i"""}fax' 022i 632.38-93
N ~ 521'10.45JU' ReGON CllbbliG01 Plan - UrL~d Plan - fundusle Plan- Dotacja otrzymana

Lp. Zakrcs rzcczow)' Miasla europejskie i srodki wlasne Srodki wlasn. Wykonani.
st. Warsz.:n""J l\lin. Zdrowia Vnia Miaslo

, , ) • , , 1 I •
I

Projekt pn .•. E-Szpital 2.0" - wSpOltinansowany z
EFRR w ramach RPOWM 2007-2013 384878.00 2 180969.04 59850.00 2027550.84 384604.94 97 961,16 2510116,94
Projekt pn. ,.Zaawansowanc uslugi elcktroniczne z

2 elektronicznym obiegiem dokumcntow w Szpitalu 158583.00 898628,53 880603.38 158 570.39 12,61 1 039 186.38
Wolskim 'II" Warszawie"

3 Zakupy inwestycYJne (16zka) 532574,16 0,00 12564,72 532574,00 12564.88 545 138,88

4 Zakupy inwestycyjne sprzr;tu i aparatut)' 100000.00 0,00 12036,01 99999.99 12036,01 112036,00

5 Zakupy inwestycyjne sprz~tu i aparatury
.

n,oo 0,00 14100,00 14534,15 14534.15

6
Zakupy inwestycyjne (drukarki do kart czipowych
dla pacjent6w) 12000,00 1I 045.40 11 045.40

SUMA 1 176035.16 3079597.57 110550.73 2 908 154,22 I 175749,32 148154.21 4232057,75

Dodatkowe informacje:

1. projekl E.SzpitaI2.0 dnia 09.07.2014r. zlozono wniosek na kwol~ zl 153445.38 (refundacja oczekiwana w 2015r.)

2. projekl E.u,lug z elektronicznym obiegiem dokumenl6w dnia 25.02.20151. wplyn~ta kwOla zl51 702.16

3. ponadto z wfa,nych srodk6w w 20141. zakupiono na kwot~ og6lem zl 160268.79 w tym:

-lainia wodna szt.2 na kwot~ zl 5 616,00

-dostawa i montai chtodni na kwol~ zl 77 982,00

-system archiwizacji PAC5 na kwot~ zl 46 642,20

~oprogramowanie:

(antywirusowe,ARCHIMEDIC) na kwol~ zf 30028,59



Zatacznik do uchwaty Rady Spofecznej nr 6/201S z dnia 21 kwietnia 22~uk or 1 do planu in",.-estycjjncgo

Wykaz prac projcktowych i budowlanych zrcalizowanych w 201-1roku i zrodcl ich finansowania

Zr6dla tinansowania

Organ Dotacje =

Kwota og61em K-" =alo=ycielski -
fundus=)' srodki wlasne

Lp rf):s=c=eg6/nienie :1 Ur=qd m.st.
europejskic

w=l
Uwagi

" i "'lin.Wars=O\t-~v Urowia

Zadanie inwest)'Q"jne:"
RUlhudoWli i moderniucja

I
Szpitala Wobkie~o - hutJO\\a

3~7 163,46 290 03~,OO 0,00 57 129.46r••wilonu Inrernist)'('zne~o z
Pncownilt UiaKnost).uno-
Endoskopm~ ••".

R01J1C1.Ono-1-3d,in"cstycyjne:
~CH- 2 Architekci ~ :

Prace projcktowc v•. I)'m: konccpcja, I ) F-ra Nr 06/06/2014 - 97293,007.1

projekt butJowlany. projckt 2) F-ra Nr 0211112014 - 166 788.00 LI

\\}konawczy. ekspertyzy wraz z 3) F-ra Nr 03/0212014 - 1389900zl
1.1

niezb.ydnyrni opiniami i
317955,00 277 980,00 0,00 39975,00 Srodki wlasne:

uzgodnieniarni. uzyskanie
:ARCHIMMO~ :

pozwolcnia na budowl;
I) F-ra Nr 110112014 3075.00 zl
~CII.2 Architekci~
I)F-ra Nr0510612014. 36900.00 ,1I

Dotllcja ~' w~'soko~fi
Roboty budowlanc (Ietap). w tym: 14~ 174.00 71-
przekladki instalal;ji pudziemnych. wydarki ktore me lIyga.ta)q = uplYlI"em

U robo!)' ziemne i fundamentov.'e. 0.00 0,00 0,00 0.00 rolm blld:etoll"ego 20/.1
roboty budO\\'lano-montaiowe stanu
surowego, roboly instalac}jne

Rozliczono zad_ inwestycyjne

Post.ypowanie przelargowe i
~MBJ CORPORATIOW

13 12 05~,00 12 05~,00 0,00 0,00 1)F.ra Nr 12011212014 - 12054.00 1.1
wylonicnie Inwcstora Zast~pczego

\\,'ycinka due"" oplaty Oplata z.a usuniecie drzew i krzewo .•••

"
administraqjne i na"adzenia 2 394,46 0,00 0,00 2 39~,46 I rata- ( zgodnic z [k-cyzj<)t'r 456/14

zastt;pCZC
1. dnia 23.122014r. ZarLadu Dzielnicy
Wola m, sf. Warsz.a\\-y)

Aud~l roz\\i:vatl projcktowo- Prac. Projektowa WARS

koszloT).so .•••).ch w swictle
I)F~ra Nr Zl16/2014 ~ 14760.00 LI

1.5
opracowywanej dokumcntacji

1~ 760,00 0,00 0.00 1~ 760,00

projcktowcj

Zlldanit im",=sl,.c~jnC': ROlhudowa
imodernizacja Szpil ••l•• Wohkie~o
()oslosowanie infrastruktul")

2
szpitalnej du Clhuy,i'tl,ujac).ch

113 780,90 108 61~,90 0,00 5 166,00
prLepis6w sanilarn)ch,
techniczn).ch oraz do y,)mo~oy,
p,poiaro~)'('h i pnlrzw o,llb
n iepelnospr:ll\t n)'ch.

Prace projcktowc - Pawilon R01.1iclono-zad inwestycyjne:

2.1
Nr 8 - Pr/elkzenie i aktualizacja

5756,40 5756,40 0,00
Zaklad Ogolnohudowlany

dokumenlal;ji kosz.tor)'sowej 0,00 I)F.ra Nr14. 5756,407.1

2.2
Robot}" budo".-lane wielobranzowe
wt}m:

1/1



Zatacznik do uchwaty Rady Spolecznej nr 6/2015 z dnia 21 kwietnia 2IU&.~uk nr I do planu inv.'est)'C)'jnego

Pawilon Nr 5. Rozliczono-zadanie in••••.estycyjne:

dostosowanic do \\)IDOgOW Firma MPRPGRESS"

tcchnicznych l,C\\n. baricrck I)F-ranr 111112014 98000,00 7.1
2.2,1 ochronnych ( \\)miana balustrad) 103 166,00 98000.00 0.00 5166.00 Srodki •.•..Iasne.

\\--Tazl remontem pI)1 balkono\\- ).ch
"ARCllIMMO" :
1) F-ra Nr 1/0512014 - 5 166,00 7.1

Pawilon NT g- dolllcja w w)sokoSci

doslosowanic do W}IDOgow 259 ROO 11 -

2.2.2 p,potaro\\-).ch (parter. 11pil;tro,klalki 0.00 0.00 0.00 0.00 irodk; niellygasajqce : IIp/)'wem rokll

schodowe) blid:f.'towego 20/4
(ro:lic:ono \I' 20/5 rokli)

Nadzor im\'estorski Roz!iczono-ladanie inwestycYJnc :

(Pawilon Nr ,5,) "BUDREXM-nadz6r w Paw. 5

w braniy budowlanej. 1)F-ra nr FVSIOJ/09120 1~ - 4858,507.1

2.2.3 4858,50 4858.50 0,00 0,00 I'o;'tntala (Iotacja w wJ'soJ,;o.~ci
"920.00 ;,1_
11:l"darki krore nil' wygasajq : IIp/ywem
rokll blld;efoll"ego 20/4

Nad70r 3ulorski Nadzor nic byl reallzowany
2.2.4 ( Pawilon Nr I. 3. 6, 8. 12) 0.00 0,00 0,00 0,00

Pa~ilon nr II -
Pn:rbudowa "Tal Z modtrni/at'j~
pomicsl.cl:cn dla polrlrb odd/ialu

3 lOi:kowegu 0 chanktrl.c 0,00 0,00 0,00 0,00
lacho\\ 1m C:l);m - grriatl")'un)'m
\\- t).m:

Pracc projcktowc dotaC'ja W' w)~okosd

( koncepcja, projckl budowlany.
80420,00 ;1I

projekt wykonawczy, ekspcrtyz)'
v.ydar*i bore nie MygUSUjq ; IIplYll'em

3.1 wraz z niez~dnymi opiniami i 0,00 0,00 0.00 0.00
rob b/ld:eroll"ego }{J /4

ulgodnicniami. uzyskanic
niezbednych dokumcnlow fonnalno.
pru\\-llych

RAZE'I 460944,36 398 M8,90 0,00 62295.46
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UZASADNIENIE DO ROZLICZENIA PLANU INWESTYCYJNEGO SZPITALA

WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2014

I'race projektowe i budowlane

1'0z.1 planu inwest--e\'jn£go
ladanie pn. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - budowa Pawilonu Internistyczncgo z
Pracownia Diagnostvczno- Endoskopowa

Przedmiotem zadania jest budowa nowego pawilonu dla potrzeb Oddzialu Internistycznego (55
16i:kowego) wraz z Pracowni~ Diagnostyczno-Endoskopow~. Szpital Wolski podpisal UIllOWC;Nr Pl-
CIOMNIII 1/5/5/2014 w dniu 13 lutego 2014r. z Miastcm stolccznym Warszawa 0 udzielenie dotacji
cclowcj tj. slinansowanie zdania. Umowa wraz Aneksem nr I z 8 pazdziernika 2014 r, okrdla
linansowanie tego zadania w nastc;puj~cy spos6b:- rok 2014 - kwota dotacji w wysokosci 145 174,00
zl,- rok 2015 - kwota dotacji w wysokosci 17269165,00 zl

poz.1.1 planu finansowego - prace projektowe
lakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie kompleksowej dokumcntacji projektowo-
kosztorysowej w tym: koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, ekspertyzy wraz z
niczb<;dnymi opiniami i uzgodnieniami, uzyskanie ostatecznej decy7Ji 0 pozwoleniu na budo\\'C;.
Szpital Wolski \\' drodze postc;powania 0 udzielenic zarn6wienia publicznego prowadzonego w trybic
negocjacji bez ogloszenia zawar/umowc; ( na wartose 277 980,00 zl) z lirrn~ ••Ch] archilekci .'-.c.
Mari/llll1a Jagie/ska - Chrtll'Zcz, Sy/wes'/erChrtl.fZcz" ze Szczecina (Urno\\'a Nr 2/l1'/20 14 z dnia 10
stycznia 2014 roku) na opracowanie W\\'. dokurnentacji. Firma opracowala koncepcjc;
architektoniczn~ ( Etap I realizacji w/w umowy», kt6ra 70stala odebrana w dniu 07.02.2014 roku.
W dniu 04.06.2014 roku podpisano protok61 odbioru koncowego dokumentacji projektowej
(zdawczo-odbiorczy) Etapu II rcalizaeji tj. projektu budowlanego. Wielobrantowego.
Etap III realizacji W\\'. umowy tj. projekty wykonawcze, specylikacje techniczne, dokumentacjc;
kosztorysow~ przekazano 5zpitalowi w dniu 22.08.2014 r.
C/lllmkleryslycZlle paralllelry lec/lllicZlle nowego pawilonu szpitalnego
powierzchnia zabudO\'Y I 388 m'
powierzchnia uZ)1kowa piwnic 1 206 m'
powierzchnia uZytkowa parteru ok. 1 198 rn'
powierzchnia uZytkowa pic;tra ok. 1 158 rn'
powierzchnia uZ)1kowa I~cznie ok. 3 562 m'
kubatura 15962 m', wysokose budynku ok. 12 rn,liczba kondygnacji 2 nadziemne i I podziemna,
windy towarowo-osobowe sz!. 2
Pmcowllia diaglloslycZllo-elll/OIkopowtI ( parler -ok. 4111 III'p. a.)
W strelie pracowni zaprojektowano pok6j konsultacji pacjenta. pok6j przygotowania pacjenta , dwa
gabinety badan, trzystanowiskO\'Y pok6j wzbudzen ze stanowiskiem dla personelu plus pomieszczenia
lechnologiczno-sanitarne. Gabinety bad",\ pol~c7Ono bezposrednio z pomieszczeniern myeia i
dezynfekcji endoskop6w. Poczekalnia dla paejent6w pracowni 70stala us)tuowana w centralnym holu.
Oddziallnternistyczny - parter

Bezposrednio z holu centra Inego zaprojektowano wejscie do oddzialu internistycznego. Odcinek
znajduj~cy siC;na parterze oddzialu zostal zaprojektowany na 30 l6i.ek. Katdy pok6j pacjent6w
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wyposazony jcst w wlasny wl'zcl sanitamy. Przcwidziano m. innymi nastl'puj~ec pomicszezcnia
teehnologicznc : punkt piell'gniarski z pokojem przygotowawezym piell'gniarskim, pokoje
diagnostyczno-zabiegowc, pokoj piell'gniarki oddzialowej, pokoj soejalny, gabinety badan,
pomieszezenia sanitamo-po~dkowe.
Otitizi(llllllemislYCZIIY - pierwsze pil{lTO
Odeinek IMkowy wraz z pomieszezeniami teehnologieznymi zaprojektowano na 25 IMek.
POllliesZCzelli(l pOlllocllicze idyti(lklycZlle -I pil{lTO
W skrzydlc wsehodnim, na pierwszym pil'trze, zlokalizowano :sall' konfereneyjn~, pomieszezenia
magazynu ( arehiwum), pokoj soejalny dla personclu, pokojc pcrsonclu medycznego, lekarza dyzumego,
ordynatora i Ickarzy oraz pomicszezenia sanitamo-higieniczne.
Piwllice
W piwnieaeh usytuowano szatni<; personclu (Ickarskicgo, piclt,gniarskiego, pomoeniezego) wraz z
eZl'sei~ sanitamo-higicniezn~, pomieszezenia porz~dkowe, magazyny oraz pomicszezcnia tcehniezne
(wl'zel co, rozdzielnia NN, maszynownia prMni, spr<;Zarck,wcntylatomia).
poz.l.2 planu inwcstycyjnc/(o - roboty budowlanc
Gcneralncgo Wykonawel' robot budowlanyeh dla zadania wyloniono w postl'Powaniu przetargowym
dwuctapowym. Postl'Powanie wygralo Konsorejum Firm: Lider: BLOCK Sp. z o. o. z sicdzib~ w
Warszawie przy ul. Plowicekicj 85. W dniu 01.12.2014 r. Szpital Wolski podpisal Umowl'
Nr 406/ZP/20 14 na rcalizaejl' robot budowlanyeh wraz z przebudow~ infrastruktury tcehniezncj
( na wartosc brutto 17 186376,50 zl.).
Robot)' budowlanc zgodnic zc zgloszcnicm do PINB rozpoezl'to 18.12.2014 r. Wykonawca przyst~pil
do wykonania I Etapu robot (w tym: przcsadzcnia, wyeinki drzew koliduj~eyeh z inwestyej~).
pOl.l.3 planu inwestyC)jnego - inwcstor zast<;PClY
W wyniku rozstrzygnil'tcgo postl'Powania 0 udzielcnie zamowicnia publieznego poprowadzoncgo w
trybic przetargu nieograniezoncgo wybrano Inwcstora Zastl'pezego- timll' "M III CORPORATION"
( Umowa nr 1791ZP/20 15 z dnia 29 lipea 2014 roku na wartosc brutto 241 080,00 zl) ) do sprawowania
nadzoru nad zaprojcktowaniem i wykonaniem robot budowlanyeh zwi~zanyeh z rcaIi7.aej~ w Iw zadania
inwcstyeyjncgo. Zgodnic z plancm rzeezowo-tinansow)'m na 2014 rok zabczpieezono srodki
budZetowe dotae)jne w wysokosei 12 054,00 zlotyeh ( 5% wynagrodzenia brutto za ezynnosei
swiadezonc w zakresic przygotowania post<;powania) .
pOl.l.4 planu inwcst)'Cyjnc/(o
Na moey otrzymancj zgody na wyeinkl' drzew i krzewow koliduj~cyeh z w/w zadanicm inwcstyeyjnym
- Deeyzji Nr 407114 Szpital zostal zobowi~zany jest do:
I) dokonania nasadzcn zast<;pczyeh w ilosei 25 drzew ozdobnyeh i 230 krzcwow o7dobnyeh
2) wnicsicnia oplaty za usunieeie drzew i krzcwow( zgodnie z art.85 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o oehronie przyrody i Rozpor~dzcnia Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 roku w sprawie stawek
oplat dla poszezcgolnyeh rodzajow i gatunkow drzew, stosuj~e stawki oplat okreSione w
Obwieszezeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.20.2013 roku w sprawie oplat oraz kar za 7niszezcnie
zieleni na rok 2014) w wysokosei brulto 92 394,46 71. Nowa Deeyzja nr 456/14 z dnia 23.12.2014
umozliwila rozlozcnic platnosei na dwie raty :
- I rata w wysokosei 2394,46 zl zostala zap lacona przcz Szpital Wolski w dniu 30.12.2014 roku.
- II rata w wysokosei 90 000,00 zl zostanie uregulowana w ramaeh przyznancj dotaeji budzctowcj w
2015 roku.
poz.l.5 planu inwcstycyjncgo
Praeownia Arehitektoniczna " WARS" ( Umowa nr 117/ZP/20 14 z dnia 14 maja 2014 roku) byla
wykonawe~ audytu rozwi~zan projcktowo-tcehnologieznyeh ( doradztwo) opraeowancj dokumcntaeji
projektowej" Budowla pawilonu Intcmistyeznego wraz z Praeowni~ diagnostyezno-endoskopow~". p
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poz.2 planu inwest~'C)'inel(o
71ldanie" Rozbudowa i modemizacja Szoitala Wolskiego" - Dostosowanie infrastruktul)' szpitalnej
do obowiazuiacych przepisow sanitarnvch. technicznvch omz do wymogow p. pozarowvch
potrzeb osob niepelnosprawnych "

poz.2.t planu inwesryC)'inel(o
W ramach zadania wykonano dla potrzeb Pawilonu nr 8- aktualizacj, opracowanej w 2012 roku
dokumentacji kosztorysowej w zakresie dostosowania do wymogow p. pozarowych obiektu (
przedmiarow robot oraz kosztorysu inwestorskiego). Uaktualniony kosztorys inwestorski by!
podstaw~ do oszacowania kosztow realizacji zadania inwestycyjnego niezb,dnych w procedurze
przetargowcj na wylonicnic wykonawcy robot budowlanych .
p07_2.2 planu inwesry'cyjncl(o- roboty budowlano-montazowe w tym:

PIJz,2. 2. 1. pl{//1II ill",e~'tJ'cyjllego
Roboty budowlane zostaly wykonane w Pawilonie Nr 5 w zakresie dostosowania do wymogow
technicznych zewn,trznych barierek ochronnych wraz z remontem plyt balkonowych. Prace byly
realizowanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej z srodkow w!asnych Szpitala
Wolskiego. Zadanic bylo konieczne do wykonania z powodu wyst,puj~cego 71lgrozenia
bezpieczenstwa ludzi - zwi~zane z uszkodzeniami lub cz,sciowym brakiem barierek ochronnych na
balkonach - tarasach (zalecenia pokontrolne po w)'konaniu przegl~du rocznego budynku),
Wykonawc~ robot budowlanych byla finna .•PROGRESS (Umowa nr I63/ZP/20 14 z dnia 21,07.20 14r)
wybrana w drodze post,powania przetargowego, W dniu 30,09.2014 r. protokolem odbioru
koncowego bezusterkowo odebrano roboty budowlane -zadanie wykonano.

pIJz,2.2.2 plallu i",.'e,'O'c)'l"egIJ
Realizacji zadania obejmowala roboty budowlano-montazowe oraz roboty towarzys~ce zwi~zane z
wydziclcnicm strefpozarowych w Pawilonie nr 8 w celu dostosowania do obowi~zuj~cych przepisow.
Podstawowe prace budowlane obejmowaly : montaz drzwi w)'dzielaj~cych strefy pozarowe i klatki,
montaz scianek z drzwiami w)'dzielaj~cych strefy pozarowe, w)'mian, drzwi windowych, instalacj, i
montaz krzeselka dla niepelnosprawnych w przedsionku glownym klatki schodowej, umozliwiajqcego
komunikacj, z poziomu terenu na poziom parteru), Pismem z dnia 20 listopada 2014 roku Szpital
Wolski wystqpi! do BPZ 0 rozliczenie przyznanej dotacji( w w)'sokosci 259800) w ramach srodkow
nicwygasajqcych .Zgodnie z uchwalq Nr 111/24/2014 Rady Miasta Stolccznego Warszawy z dnia
18.12.2014 roku w sprawic wydatkow majqtkow)'ch przyznana dotaeja zostala zakwalifikowana jako
w)'datki , ktorc nic wygasajq z up!ywem roku budzetowego 2014 ( tennin rozliczenia do dnia 30
czerwca 2015 roku)- Ancks Nr 3 z dnia 28,12,2014 do Umow)' dotacyjnej.

poz.2.2.3 planu inwestyc~'jnel(o -nadzor
Zakres zadania obejmowal nadzor nad robotami budowlano-montazowymi w Pawilonie Nr 5.
W dniu 3 Iipea 2014 r. zawarto Umow, Nr 152/ZP/20J4 z Przedsi,biorstwem l3udowlano-
Remontow)'m "BUDREX" Jacek Kulpa ( uprawnienia budowlane nr GAS.834/A-1 02/83 z dnia 28
wrzesnia 1983 roku ) na pelnic obowi~zkow inspektora nadzoru. Nadzor byl w)'konywany przez
inspektora robot budowlanycb - zgodnie z obowi~ZlIjqcym Prawem Budowlanym (art. 25 i 26),
Inspektor sprawdza! zgodnosc rcalizaeji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technieznej,
Uczestniezy! w odbiorze robot i przekazaniu dokumentaeji pow)'konawczej."

poz.3 planu inwestycyjnel(o -
zadanie : Przebudowa wraz z modernizacja pomieszczen dla potrzeb
zachowawczo-ceriatrvczn vm
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poz.3.\ planu - prace projektowe .
Szpital w drodze post~powania przetargowego wy/oni/ wykonawc~ prac projektowych - finn~
•.Architekt Studio ILP Business Consulting - Beata Kalka ( Umowa nr 155/ZP/20 14 z dnia 09.07.2014
roku na kwot~ 86420,80 z/ ) . Opracowanie dokumentacji zrealizowano w nast~puj~cych etapach:
Etap I -opracowania koncepcja wraz z inwentaryzacj~ zosta/a przekazana Szpitalowi w dniu
05.08.20 14r. , Etap II - opracowany projekt budowlany zostal przekazany protokolem zdawczo-
odbiorczym w 08.10.2014 r., Etap III A - opracowany projekt wykonawczy, dokumcntacja
kosztorysowa w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie , specyfikacje techniczne zostaly
przekazane w dniu 5 listopada 2014 roku.
Pismem z dnia 20 listopada 2014 roku Szpital Wolski "yst~pil do BPZ 0 przesuni~cie pm\yzszej kwoty
na 2015 r. w ramach srodkow nie"ygasaj~cych, poniewaz podstaw~ do wystawicnia faktury
kOllcowej by/o uzyskanie przez Wykonawc~ dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
prawomocnej decyzji pozwolenia na budow~. Srodki dotacyjne zakwalifikowano jako srodki
niewygasaj~ce z up/ywem roku budZetowego (Aneks nr 3 z dnia 29.12.2014 roku do Umowy
dotacyjnej Nr PZ-C/OMIVI/5/5/2014 z dnia 13.02.2014r.
Wykonawca rozliczy/ si~ z Etapu III B (przekazanie,. Decyzji Nr 403/N/2014 zatwierdzaj~cej
projekt budowlany i udzielaj~cej pozwolenie na wykonanie robot budowlanych z klallzlll~
ostatecznosci) w dniu 30.12.2014 r.

Projekty zadania

POLl. Uzasadnienie merytory'czne zadania inwestycyjnego pn. "Wdrozenie systemll E-
Szpital2.0 w Szpitalu Wolskim" - wspo/finansowany z EFRR w ramach RPOWM
2007-2013

Przedmiotem zadania by/o dokOllczenie projektu wspo/finansowanego z EFRR rozpocz~tego w roku
ubieg/ym ( 2013 ). W ramach tego projektu zostal uruchomiony m.in. portal dla pacjentow dzi<;ki
ktoremu powsta/a mozliwosc umawiania si~ na wizyty lekarskie przez internet, a takze umozliwil dost<;p
pacjentow do wynikow badml realizowanych w Szpitalu. Projekt zintegrowa/ srodowisko infonnatyczne
Szpitala z systemami zewn~trznymi m.in. e-PUAP. Dzi~ki real iZllCji tego zadania Szpital znacznie
unowoczeSni/ park komputerowy, zasoby serwerowni.

P'oz. 2. Uzasadnienie merytoryczne zadania inwest)'c)jnego pD. "Zaawansowanc uslugi
elektroniczne z elektronicznym obiegiem dokumentow w Szpitalu Wolskim w
\Varszawic"

przedmiotem zadania by/o dokOllczenie projektll wspolfinansowanego z EFRR rozpocz~tego w rokll
ubieglym. Realizacja tego projektu pozwoli/a na zwi~kszenie dost~pnosci drog~ elektroniczn~ do us/ug
realizowanych przez Szpital Wolski poprzez usprawnienie procesu udzielania swiadczen, e-us/ug W
ramach tego projektu srodowisko infonnatyczne Szpitala zostalo wyposazone w nowoczesny sprz~t i
oprogramowanie narL~dziowe, aplikacje umozliwiaj~ce w)1warzanie i udost~pnianie e-uslug,
elektroniczny obieg dokumentow i mozliwosc prowadzenia sprawnej i bezpiecznej zewn~trznej
"ymiany danych usprawniaj~cych funkcjonowanie jednostki.
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Poz.3 Uzasadnienie merytoryczne zadania inwcstycy'jncgo pn. Zakupy inwestycy'jne (Iozka)

Przedmiotem zadania bylo zakonczenie rozpocz~tego w roku 2013 zakupulozek w ilosci 40 sztuk. W
roku 2013 zostalo przeprowadzone post~powanie przelargowe na dany zakup.

Poz.4 UZ.3sadnienie mery'toryczne zadania inwestycyjnego pn. Zakupy' inwestycyjne sprl.~tu
i aparatury

W ramach zadania zostaly realizowane zakupy sprz~tu i aparatury medycznej niezb~dne do biczqcej
dzialalnosci Szpitala. Zakupy te byly finansowane ze srodkow wlasnych Szpitala na kWOI~ Iqcznq
100 000,00 zl.

Poz.S Uzasadnienie merytoryczne zadania inwestycyjncgo pn.
(drukarki do kart czipowy'ch dla pacjcntow).

Zakupy inwestycyjne

przedmiotem tego zadania byl zakup drukarck do kart czipowych dla pacjentow. Szpital dokonal zakupu
5000 sztuk kart czipowych z przeznaczeniem dystrybucji kart wsrod pacjcntow Pracowni kontroli
stymulatorow i kardiowerterow. Wykonano odpowicdniego nadruki na kartach celem ich identyfikacji
zarowno dla Szpitala jak i pacjenta. Na karcie sq zapisywane dane pomiarowe kontroli wszczepionego
urzqdzcnia co w znaczqcy sposob ulatwiq sam proccs kontroli. W przyszlosci Szpital przcwiduje
rozszerzenie dystrybucji kart wsrod wszystkich pacjentow ambulatoryjnych
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