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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU: 

 

Program RPPK.06.02.01-18-0006/17 

Nazwa: „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu 

Powiatowym w im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej nr VI "Spójność Przestrzenna i Społeczna”, Działanie 6.2 Infrastruktura 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest poprawa jakości z zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych oraz 
wdrożenie innowacyjnych zabiegów operacyjnych, których wykonywanie do tej pory było 
ograniczone ze względu na stan wyposażenia i liczbę stołów operacyjnych na Bloku Operacyjnym 
(BO) oraz liczbę łóżek na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT).  
Łączna pow. użytkowa bud., który stanowi przedmiot projektu w zakresie przebudowy i rozbudowy 
wynosi 3 804,01 m2. Rozbudowie podlegał Segment I’ (pawilon) o pow. Użytkowej wynoszącej 618,22 
m2. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost liczby sal operacyjnych z 9 do 10 na BO oraz 
zwiększenie liczby łóżek z 8 do 12 na i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) oraz 
doposażenie BO i OAiIT w sprzęt i wyroby medyczne niezbędne do ich funkcjonowania w tym również 
dedykowana stacja ortopedyczna ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym obrazowaniu 
ortopedycznemu i przygotowaniu do operacji (136 szt.). Dodatkowo zostanie zakupionych 31 szt. 
wypos. niezbędnego do świadczenia usług medycznych (głównie meble i zabudowa meblowa). 
Inwestycja pozwoli na zwiększenie ilości zabiegów i na wprowadzenie nowych procedur medycznych. 
W pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie 
6914 pacjentów (wzrost o 284 pacjentów w stosunku do 2016 r.). Po zakończeniu inwestycji liczba 
łóżek na OAiIT będzie stanowić wymagane 2% ogólnej liczby łóżek.  
 

Cele szczegółowe: 

Spełnienie warunku 2% udziału łóżek na oddziałach Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 

ogólnej liczby łóżek (zwiększenie liczby łóżek z 8 do 12 na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii) – od 2019 r. 

Zmniejszenie obłożenia stołów operacyjnych do poziomu wartości dla województwa podkarpackiego 

(wzrost liczby stołów operacyjnych z 9 do 10) - 2019 r., 

Stworzenie optymalnych warunków w zakresie wyposażenia  Bloku Operacyjnego i Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprzęt medyczny ( tym rozwiązania IT)  niezbędnych do 

świadczenia usług medycznych w tym zdrożenie  innowacyjnych zabiegów operacyjnych (od 2019 r.), 



Podniesienie poziomu życia ludności lokalnej poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony 

zdrowia na terenie powiatu mieleckiego (od 2019 r.), 

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo na Bloku Operacyjnym  

oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w 

Mielcu (od 2019 r.), 

Skrócenie czasu leczenia i obniżenie jego kosztów (skrócenie kolejki na zabiegi operacyjne średnio o 4 

dni, hospitalizację z pełną diagnostyką śr.48 h.),  od 2019 r., 

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu (od 

2019 r.), 

Zapewnienie pacjentom warunków pobytu w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu 

na jak najwyższym poziomie (od 2019 r.), 

Poprawa warunków higieniczno sanitarnych na Bloku Operacyjnym oraz Oddziale Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu (od 2019 r.), 

Poprawa wydajności energetycznej budynku  Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu  

tym poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  zastosowanie niskoenergetycznych  rozwiązań 

instalacyjnych (tj. odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego, modernizację instalacji wentylacji 

mechanicznej, c.o., ciepła technologicznego  (od 2019 r.), 

 

Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie dwóch zasadniczych działań: 

1. Prac budowlanych, 

2. Dostaw sprzętu i wyposażenia medycznego 

Ad 1. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala. Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii – rozbudowa (modernizacja) i przebudowa wraz z budową nowych sal 

operacyjnych i instalacji, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją. Dodatkowo zostaną wykonane 

prace w zakresie rozbudowy przebudowy wewnętrznej instalacji wewnętrznej (wod-kan, kanalizacji 

deszczowej, c.o., ciepła technologicznego, gazów medycznych, instalacji wody lodowej), przebudowy 

zewnętrznych instalacji wraz z budową drogi pożarowej i utwardzeniem terenu. W dobudowanym 

segmencie przewiduje się 3 dodatkowe sale operacyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. 

Powierzchnia użytkowa nowo dobudowanego bloku wynosić będzie 413,6 m2. Działania 

realizowane będą wyłącznie na BO ora OAIT.  

Ad 2. Zakres zamówienia obejmie zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń medycznych.  
(w tym również dedykowana stacja ortopedyczna ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym 
obrazowaniu ortopedycznemu i przygotowaniu do operacji) niezbędne do funkcjonowania BO 
i OAiIT (136 szt.). Dodatkowo zostanie zakupionych 31 szt. wyposażenia niezbędnego do świadczenia 
usług medycznych (meble, zabudowa meblowa - wyposażenie nie zakwalifikowane do wyrobu 
medycznego). Łączna liczba zakupionego sprzętu medycznego i wyposażenia wyniesie 167 szt.  
(w tym 5 szt. w zakresie wymiany już istniejącego sprzętu). Działanie realizowane będzie wyłącznie na 
BO oraz OAiT. C)  
 
 



W celu poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych oraz wdrożenia 

innowacyjnych zabiegów operacyjnych, których wykonywanie do tej pory było ograniczone ze 

względu na stan wyposażenia i liczbę stołów operacyjnych na Bloku Operacyjnym oraz liczbę łóżek na 

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w 

Mielcu   niezbędne jest w ramach projektu realizację następujących dostaw środków trwałych: 

Sprzęt medyczny/wyroby medyczne niezbędne do świadczenia usług medycznych: 161 szt. 

Oprogramowanie w zakresie obrazowania ortopedycznego i przygotowania do operacji - w  zakresie 

Bloku Operacyjnego  

Sieć Wi-Fi w zakresie sprawnego działania urządzeń medycznych segmentu H, I i "I"  

Najważniejsze wyposażenie obejmie: 

- Aparaty do znieczulenia z kardiomonitorem funkcji życiowych (moduł monitor zwiotczenia mięśni, 
monitor głębokości znieczulenia, 

- Stoły operacyjne ogólnochirurgiczne z wyposażeniem ortopedycznym 

- Lampy operacyjne, 

- Kolumny anestezjologiczno/chirurgiczne, 

- Panele sufitowe rotacyjne z gniazdami gazowymi i elektrycznymi 

- Aparaty typu „ramię C” do wykonywania prześwietleń, 

- Aparat do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, 

- USG do obrazowania dużych naczyń, 

- Kardiomonitory, aparaty do ultrafiltracji, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, 

- Aparat do pomiarów krytycznych, 

- Oprogramowanie w zakresie obrazowania ortopedycznego i przygotowania do operacji - w zakresie 
Bloku Operacyjnego 

Wszystkie działania związane z realizowanym projektem podlegają rygorom ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

Cały projekt został podzielony na dwa postępowania: 

1. Wykonanie prac budowlanych. Obecnie ogłoszone jest postępowanie przetargowe na 

wyłonienie wykonawcy. 

2. Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego. Obecnie przygotowywane jest szacowanie 

wielkości zamówienia celem ogłoszenia przetargu w Dzienniku Urzędowym UE (ze względu 

na wielkość zamówienia) 


