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Zestawienie zrealizowanychzad,afi inwestycyjnych i zakup6w Srodk6w trwatych
oraz planowanych na lata nastgpne

lp Obiekt,
jednostka

organizacyjna

Nazwa zadania SposrSb realizacji Koszty w zl. Termin
realizacji

I Modernizacja i
przystosowanie
infrastruktury
POZw Jedlance

Remont i przebudowa
(mo der ni z acj a) p ar t er u b udynku
POZ w Jedlance z
dostosowaniem dla os6b
niepelnosprawnych

Wykonanie prac
remontowych,
modernizacyjnych oraz
termomo de rnizacy jny ch

522 404,34 zl
Zr6dla
finansowania:
uE (RPO)

96 528,12 zl
wFosicw

186 411,82 zl
PL

100 000,00 zI
SPZOZ

139 464,40 zl

23.04.2018
-22.t0.2018

zakofrczone

2. Modernizacja i
przystosowanie
infrastruktury
POZw
Trzebieszowie

Remont i przebudowa
(mo der niz acj a) p ar t er u b udynku
POZ w Trzebieszowie Drugim

Wykonanie prac
remontowych,
modernizacyjnych oraz
termomo de rnizacy jny ch

budowa osrodzenia

608 999,45 zl
Zr6dla
finansowania:
wFosicw

158 339,99 zl
PN-

200 000,00 zl
SPZOZ

250 659,46 zl

SPZOZ
28206,38 zl

20.08.2018
-19.05.2019

zako6czone

zakoficzone

a
J Modernizacja i

przystosowanie
infrastruktury
POZw
Wandowie

Modernizacja, remont i
pr zy s t o s ow ani e infr as tr uktury
POZw Wandowie dla os6b
niepelnosprawnych

Wykonanie prac
budowlanych

budowa osrodzenia

. 614 345,0021
Zr6dla
finansowania:
PL

ll2 468,00 zl
SPZOZ

501877.00 zl

SPZOZ
27 293,61zl

20.08.2018
-19.05.2019

zakoftczone

zakofczone

AT SPZOZW
tr-ukowie

Przebudowa i remont
pomieszczeri szpitala w celu
dostosowania do cel6w SORw
SPZOZ w tr-ukowie zruz
instalacji drenazu I etap

Wykonanie prac
budowlanych

| 192 692,L6 zl,
irddta
finansowania:
Srodki wlasne
SPZOZ

31.10.2018 -
31.05.2019

zakofrczone



5 Budowa
parkingu w POZ
w Jedlance

Budowa parkingu POZ w
Jedlance

Wykonanie prac
utwardzenia terenu,
vNohenia kostki
brukowej

83 731.99 zl

16.05.2019
-15.07.2019

zakoriczone

6. Oddzial
Psychiatryczny

Remont pomieszczeri
higieniczno - sanitarnych po
stronie mgskiej i damskiej na I,
II i III pigtrze budynku NCH
wraz z renowacjq schoddw
zewnetrznvch

Dokumentacja
projektowa
Wykonanie prac
remontowych

2 000 zl

600 000 zl
Zr6dla
finansowania:
Srodki wlasne
SPZOZ

24.04.2019 -
30.11.2019

zal<ofrczone

1 SPZOZw
{-ukowie

Prace dostosowawczo -
remontowe w oddzialach i
p o mi e s z c z e ni ach s zpit alny ch w
SPZOZ w N-ukowie

Prace remontowe:
Oddz. Neurologiczny,
Oddz. Gin-Pot., czgSc

Septyczna, Gabinet
RTG, remont lazienkt
Oddz. Odwykowy,
roboty malarskie
stolarki drzwiowej
wewngtrznej

270 273,74 zl
Zrddta
ftnansowania:
Srodki wlasne
SPZOZ

tL.12.2019 -
24.04.2020

zrealizowane

8. SPZOZ w
Lukowie

Remont pomieszczefi Przychodni
POZ w Al. Koiciuszki

Malowanie, wymiana
stolarki drzwiowej,
remont Nazienkr
dzi eci gcej, v,ryld adzina

204 024,85 zl
Zrddla
finansowania:
Srodki wlasne
SPZOZ

10.03.2020 -
8.06.2020

w trakcie

9. Budy,nek POZw
Stoczku
tr-ukowskim

Dostosowanie budynku P OZ w
Stoczku tr ukowskim do
o b ow i qzuj qcy ch wyma gari

Projekt budowlany 65 000 zl
Zr6dla
ftnansowania:
Srodki wlasne
SPZOZ

L3.12.20L9 -
30.06.2020

w trakcie

10. SPZOZ w
tr ukowie

Remont rozdzielni wraz z
wymianq agregatu
prqdotw6rczego i niezbgdnq
infrastrukturq w SPZOZ w
tr ukowie

Projekt wykonawczy
Wykonanie prac
budowlanych

9 800 zl

. 810 43t,50 zl
Zrddta

finansowania:
Srodki wlasne
SPZOZ

11.02.2020 -
10.08.2020

w trakcie

11 SPZOZw
tr-ukowie

Termomo dernizacj a budynku B I
w SPZOZ w N-ukowie

Projekt budowlany,
studium wykonalnoSci..
Wykonanie prac
termo m o de rnizacy jny ch

31 537,00 zl

I 055 985,97 zl
Zr6dta
finansowania:
UE

531421,04 zl
w-

206 316,40 zl
SPZOZ

318248,53 zl

20.03.2020
-19.08.2020

w trakcie



T2, SPZOZw
tr-ukowie

Te r mo m o d e r ni z a cj a b udy nku
transportu sanitarnego z
zapleczem administr acyj no -
s ocj alnym w SPZOZ w tr-ukowie

Projekt budowlany
Wykonanie prac
termo mo de r nizacy jny ch

31 780,00 zl
I 116193,79 zl
Zr6dla
finansowania:
UE

634 246,07 zl
PL

246 236,72 zl
SPZOZ

235 711,00 zl

30.03.2020
-29.08.2020

w trakcie

13. OIT, Blok
operacyjny
SPZOZw
Lukowie

Przebudowa i modernizacj a
pomieszczeri szpitala w celu
dostosowania do potrzeb OIT i
jednosalowego Bloku
Operacyjnego

Projekt budowlany
Wykonanie prac
budowlanych

137 145,00 zl
8 920 000,00 zl

Zr6dta
finansowania:
kredyt
inwestycyjny

8 000 000,0021
SPZOZ' 

920 000,0021

30.06.2020
-30.05.2021

w trakcie

14. SPZOZw
tr-ukowie

Przebudowa i remont
pomieszczeri budynku C w celu
do s to s ow ani a do de zynfe ktor ni
wraz z budowq szybu dtwigu
osobowego

Projekt wykonawczy

Wykonanie prac
remontowych

Zaktry dezynfektorni

14 500,00 zI

400 000,00 zl
-500 000,00 zl

finansowanie:
Srodki wtasne
SPZOZ

600 000,00 zl
-700 000,00 zl

finansowanie
zoffzymanych
darowizn i
dotacjijst z
terenu powiatu

22.06.2020r.
r7.08.2020r.

w trakcie

15 SPZOZw
tr-ukowie

Zakup TK i mammogralu 3 144 861,97 zl
Zr6dta
finansowania:
BudZet paristwa

1 905 975,05 zl
PN-

31448,62 zl
SPZOZ
| 207 438,30 zl

w trakcie

16. SPZOZw
tr ukowie

Zakup wyposahenia dla
Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego

.5 584 078,3021
Zrddla
finansowania:
UE
4 816 462,00 zl
w-

558 407,83 zl
SPZOZ

209 208,47 zl

zakofrczono



1'7 SPZOZw
Lukowie

Informatyzacja w celu
w dro 2 eni a El e ktro ni c znej
D o kume nt a cj i Me dy c zn ej

2 031979,10 zl
Zrddla
finansowania:
UE
1727 182,23 zl
PI-

203 197,91zl
SPZOZ

101 598,96 zl

zakofrczono

18 SPZOZw
tr-ukowie

Doposaienie SPZOZ w sprzgty
medvczne

7 390 092,0021
Zr6dta

finansowania:
UE

6281578,2021
PL

739 009,20 zl
SPZOZ

369 504,6021

w trakcie

19. SPZOZ w
tr-ukowie

Zakup 4 ambulansiw | 553 738,22 zl
Zr6dta
finansowania:
w-

967 082 zl
Wojewoda
Lubelski

100 000,00 zI
SPZOZ

486 656,22 zl

zakoflczono

20 SPZOZw
tr-ukowie

Ter mo m o de r ni z a cj a b ud) nku
magazynu techniczne go i
budynku gospodarcze go H wr az
z wykonaniem instalacji c.o.

Wykonanie prac
termomo de rnizacy jny ch

327 720,00 zl 2020-2021

planowane

21 SPZOZw
tr-ukowie

Mo derni z acj a o Sw i e tl eni a t ere nu
SPZOZw N,ukowie na
oiwietlenie w technologii LED

Wykonanie prac
montazowych

L50 000.00 zl 2020

planowane

22. SPZOZw
tr ukowie

Tbrmomo dernizacj a budynku
administracji

Wykonanie prac
projektowych

30 000.00 zl 2020

planowane

zJ. SPZOZw
tr-ukowie

Termomo de r ni z acj a b u dynku C Wykonanie prac
projektowych

30 000.00 zl 2020

planowane

1ALA Budowa POZ w
Woicieszkowie

Budowa P OZ w Woi cieszkowie Wykonanie prac
projektowych

60 000.00 zl 2020

planowane

Iek. me (, furrlepa


