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Lp. Nazwa zdania Uzasadnienie realizacji zadnia
Szacunkowy koszt 

/zł/
Realizacja

Faktyczny koszt    

realizacji zadania

Źródła 

finansowania

/ zł /

1.

Zakup aparatu do 

znieczulenia z 

systemem 

monitorującym 

dla bloku 

operacyjnego

Blok operacyjny jest wyposażony w 3 aparaty do znieczulania, 

które zostały zakupione: aparat Titus w 1998 r., Fabius w 2000  r. i 

Wato w 2012 r. Aparat do znieczulenia marki Titus  w znacznym 

stopniu uległ zużyciu i wymaga wymiany.

125 000,00
Własne środki 

finansowe

2.

Zakup 4 

aparatów do 

hemodializy  dla 

Stacji Dializ

Stacja Dializ jest obecnie wyposażona 14 aparatów do hemodializy. 

8 aparatów do hemodializy jest użytkowanych od początku 

powstania Stacji Dializ tj. od 2002 r. Ze względu na duży ich  

stopień zużycia, zachodzi konieczność sukcesywnej wymiany na 

nowe. 

160 000,00
Własne środki 

finansowe

3.

Zakup 

sterylizatora dla 

Centralnej 

Sterylizatorni

Obecnie Centralna Sterylizatornia jest wyposażona w 2 

sterylizatory parowe: AS-669 rok prod. 1998 i PS-405 rok prod. 

1989. Sterylizator PS-405 jest technicznie niesprawny jego naprawa 

z uwagi na stopień zużycia jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

Wobec powyższego zachodzi konieczność zakupu nowego 

sterylizatora parowego o pojemności 400l.

260 000,00
Własne środki 

finansowe

  I.  W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia:
  I.  W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia:
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4.

Zakup myjni- 

dezynfektora dla 

bloku 

operacyjnego

Obecnie używane  myjnie – dezynfektory zastały zakupione w 1999 

r. i 2008 r. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie aparatu 

zakupionego w 1999 r. zachodzi konieczność jego wymiany.

120 000,00
Własne środki 

finansowe

5.

Zakup 

respiratora 

stacjonarnego 

dla oddziału 

anestezjologii i 

intensywnej 

terapii

Oddział  posiada na wyposażeniu 4 respiratory stacjonarne: jeden 

zakupiony w 2001 r., 2 zakupione w 2005 r. i jeden otrzymany w 

formie daru z zaprzyjaźnionego Szpitala z Aurich /Niemcy/ w 2009 

r. Obecnie zachodzi konieczność wymiany respiratora zakupionego 

w 2001 r. 

70 000,00  
Własne środki 

finansowe

6.

Informatyzacja 

szpitala wraz z 

zakupem sprzętu 

komputerowego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657) 

począwszy od dnia 01.08.2014 r. placówki medyczne mają 

obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w wersji 

elektronicznej. Wobec powyższego zostały podjęte działania 

związane z dostosowaniem systemu informatycznego aktualnie 

użytkowanego w naszej jednostce tj. rozszerzenie systemu 

informatycznego Eskulap w części medycznej oraz Simple w części 

administracyjnej do wymogów nowej ustawy. Ponadto 

zaplanowano do zakupu 15 komputerów, 10 drukarek laserowych,  

2 serwery oraz router sprzętowy.

294 180,00
Własne środki 

finansowe

7

Zakup pompy 

strzykawkowej 

przeznaczonej do 

dożylnego 

podawania leków 

anestetycznych 

dla bloku 

operacyjnego

Blok operacyjny nie posiada na wyposażeniu pompy strzykawkowej 

przeznaczonej do dożylnego podawania leków anestetycznych. 

Powyższe urządzenie jest obecnie wymaganym standardem 

służącym do pracy na bloku operacyjnym

9 000,00
Własne środki 

finansowe
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8.

Zakup 3 

kardiomonitorów 

łącznie z centralą 

dla oddziału 

internistycznego

Obecnie 3 kardiomonitory w oddziale internistycznym zostały 

zakupione jeden w 1990 r. dwa w 2005 r. Z uwagi na ich znaczny 

stopień zużycia oraz często występujące awarie, co powoduje 

zakłócenia w pracy oddziału, należy dokonać ich wymiany i zakupić 

nowe.

65 000,00
Własne środki 

finansowe

9.

Zakup 

ambulansu 

sanitarnego dla 

Działu Pomocy 

Doraźnej

Pomimo  zakupu  2012 r. 2 ambulansów sanitarnych, które są 

użytkowane jako karetka podstawowa i transportowa należy 

zakupić kolejny pojazd z przeznaczeniem jako  karetka 

transportowa. Po dokonaniu zakupu można wycofać z użytkowania 

ambulans transportowy zakupiony w 2005 r. i posiadający na 

koniec 2012 r. przebieg przejechanych kilometrów – 431042.

200 000,00
Własne środki 

finansowe

10

Zakup wiertarki 

ortopedycznej 

dla bloku 

operacyjnego

Blok operacyjny jest wyposażony w 3 wiertarki ortopedyczne 

zakupione w latach 1988, 1994, 2009. Wiertarka ortopedyczna 

zakupiona w 1988 r. jest całkowicie wyeksploatowana i nie nadaje 

się do dalszego użytkowania. Wobec powyższego należy zakupić 

nowe urządzenie.   

35 000,00
Własne środki 

finansowe

11

Zakup aparatu do 

krioterapii 

miejscowej 

ciekłym azotem 

dla OLR w 

Grębaninie

Obecnie będący na wyposażeniu Oddziału Leczniczo – 

Rehabilitacyjnego w Grębaninie aparat do krioterapii został 

zakupiony w 1995 r. i jest praktycznie całkowicie 

wyeksploatowany. Jego dalsze uzytkowanie jest ekonomicznie 

nieuzasadnione. Wobec powyzszego należy zakupić nowy aparat.

24 000,00

Własne środki 

finansowe oraz 

dofinansowanie z 

PFRON

12

Zakup Artromotu  

dla OLR w 

Grębaninie

Aparat ARTROMOT jest urzadzeniem rehabilitacyjnym służacym do  

rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach stawu kolanowego i 

biodrowego. Oddział nie posiada obecnie na wyposażeniu tego 

urzadzenia.  

41 000,00

Własne środki 

finansowe oraz 

dofinansowanie z 

PFRON
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13.

Zakup lasera 

biostymulacyjneg

o i 2 lamp Sollux 

dla OLR w 

Grębaninie

Oddział OLR w Grębaninie  posiada na wyposażeniu  3 lasery 

zakupione w latach: 1999. 2008, 2011. Należy wymienić laser 

zakupiony w 1999 r.  Lampy Sollux będące na wyposażeniu 

oddziału zostały zakupione w 1986 r. i 2002 r. Z uwagi na żuzycie 

należy wymienić na nową lampę Sollux zakupioną w 1986 r. 

13 400,00

Własne środki 

finansowe oraz 

dofinansowanie z 

PFRON

14.

Zakup aparatu do 

pełnej 

dwukanałowej 

elektroterapii, 

terapii 

ultradźwiękowej 

oraz terapii 

kombinowanej 

oraz aparatu do 

terapii 

podciśnieniowejd

la OLR w 

Oddział leczniczo – Rehabilitacyjny w Grębaninie posiada na 

wyposażeniu obecnie między innymi unit podciśnieniowy 

zakupiony w 1999 r. aparat BTL do terapii podciśnieniowej – 2002 

r,  aparat BTL do terapii ultradźwiękowej – 2002 r., aparat 

Physioter do elektroterapii – 2001 r.,  elektrostymulator IONOSON 

– 2000 r. Z uwagi na duży stopień zużycia powyższej aparatury 

medyczny, zachodzi konieczność    ich sukcesywnej wymiany na 

nowe.

13 000,00
Własne środki 

finansowe

RAZEM Zakupy 1 429 580,00
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