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WNIOSEK
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)

A. Dane projektu
A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM

VI Jakość życia

A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020
6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

A1.1.1. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

A3. Tytuł projektu
Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

A4. Nazwa wnioskodawcy
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

A5. Krótki opis projektu
Projekt obejmuje budowę nowej siedziby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica (MSzWD). Nowy obiekt szpitalny powstanie w
Ząbkach, na terenie inwestycyjnym, zlokalizowanym obok dawnego Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o., w którym
Wnioskodawca obecnie udziela świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W ramach nowego
obiektu znajdą się pomieszczenia przeznaczone dla realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 3 poradniach: Por.
Zdrowia Psychicznego, Por. Stomatologicznej oraz w Zespole Leczenia Środowis.
Podmiot leczniczy zabezpiecza świadczenia lecznicze z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przede wszystkim dla około 800
000 mieszkańców rejonów: Warszawa (Praga Północ, Rembertów, Białołęka, Praga Południe), powiat legionowski (bez miasta Legionowa),
powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat węgrowski (gm. Łochów, Sadowne, Stoczek). Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są na
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach współpracy w Izbie Przyjęć przeprowadzane są konsultacje z zakresu
psychiatrii dla policji oraz podmiotów leczniczych prawobrzeżnej Warszawy i powiatu wołomińskiego. Jednocześnie Centrum współpracuje z
Sądem Okręgowym Warszawa – Praga oraz podległymi sądami rejonowymi, w szczególności z Sądem Rejonowym w Wołominie.
Projekt służący poprawie funkcjonowania i efektywności leczenia psychiatrycznego realizowany jest przez MSzWD, który przejął w wyniku
połączenia działalność Mazowieckiego Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o.
Nowoczesna infrastruktura niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz poprawy dostępu do usług. Realizacja
inwestycji umożliwi rozszerzenie zakresu opieki dziennej oraz środowiskowych form pomocy. Realizacja projektu nie spowoduje zwiększenia
liczby łóżek.
Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Planowany okres realizacji projektu
A6. Od: 01-01-2014  A7. Do: 31-10-2021

A8. Wartość ogółem (zł) A9. Wydatki kwalifikowalne (zł) A10. Wnioskowane dofinansowanie (zł)
137 209 525,11 137 136 044,49 95 830 667,86

 A11. Wkład UE (zł) A12. % dofinansowania
 95 830 667,86 69.87

A13. Rodzaj projektu
Pozakonkursowy

A14. Partnerstwo publiczno-prywatne
Nie

A15. Powiązanie ze strategiami
Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

A16. Typ projektu
Zdrowie
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A17. Pomoc publiczna
Bez pomocy publicznej

A18.1. Projekt wiodący
NieDotyczy

A18.2. Numer grupy projektów

A19. Projekt partnerski
Nie

A20. Instrumenty finansowe
Nie

A21. Duży projekt
Nie

A22. Projekt generujący dochód
NieDotyczy

A23.1. Luka w finansowaniu (%)

A23.2. Zryczałtowana stawka (%)

A24. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu
137 136 044,49

A25. Wartość generowanego dochodu
0,00

B. Dane wnioskodawcy
B1. Informacje o wnioskodawcy
B1.1. Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

B1.2. Forma własności
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

B1.3. Rodzaj działalności gospodarczej
Opieka zdrowotna

B2. Dane teleadresowe Wnioskodawcy
B2.1. Nazwa wnioskodawcy

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

B2.2. Kraj
Polska

B2.3. Województwo
MAZOWIECKIE

B2.4. Powiat
WOŁOMIŃSKI

B2.5. Gmina
ZĄBKI

B2.6. Miejscowość
ZĄBKI

B2.7. Ulica
KAROLA RYCHLIŃSKIEGO

B2.8. Nr budynku B2.9. Nr lokalu B2.10. Kod pocztowy
1  05-091

B2.11. Nr telefonu (z nr kierunkowym) B2.12. Nr faksu
227816841 227816502
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B2.13. Adres strony www (jeśli dotyczy)
http://mswdrewnica.pl

B3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) B4. REGON
1251556511 142256270

B5. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer
Krajowy Rejestr Sądowy 0000349207

B6. PKD (wiodący)
Q.86.10.Z Działalność szpitali

B7. Możliwość odzyskania VAT
Nie

C. Opis projektu
C1. Klasyfikacja projektu
C1.1. Zakres interwencji
C1.1.1. Dominujący

053 Infrastruktura ochrony zdrowia

C1.1.2. Uzupełniający
053 Infrastruktura ochrony zdrowia

C1.2. Forma finansowania
01 Dotacja bezzwrotna

C1.3. Typ obszaru
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

C1.4. Terytorialne mechanizmy wdrażania
07 Nie dotyczy

C1.5. Realizacja projektu na terenie całego kraju
NIE

C1.6. Miejsce realizacji projektu

Województwo Powiat Gmina

MAZOWIECKIE WOŁOMIŃSKI ZĄBKI

Kod GUS 1434031

Kod NTS 5.1.14.29.34.03.1

C2. Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Cele Projektu wpisują się w cele i kierunki działań wskazane w dokumentach programowych. Inwestycja planowana jest do realizacji przy
współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
VI Jakość życia, Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. 
Inwestycja wpisuje się w diagnozę, zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w
której wskazano jako poważny problem zdrowotny zaburzenia psychiczne na Mazowszu oraz niezadowalającą jakość infrastruktury w tym
zakresie. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020, choroby psychiczne należą do schorzeń stanowiących główne
przyczyny dezaktywacji zawodowej, co umożliwia wsparcie w ramach RPO WM podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w tym
zakresie.
Wzrastające zapotrzebowanie na wysokokwalifikowane usługi medyczne w zakresie chorób psychicznych powoduje konieczność rozwoju
bazy lekarskiej i administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Władze Szpitala od lat podejmują działania na rzecz
spełnienia tego celu poprzez modernizację obecnie użytkowanych pomieszczeń pozwalających na poprawienie warunków pracy placówki.
Budowa i wyposażenie placówki jest niezbędna dla poprawy funkcjonowania istniejącej infrastruktury, dalszego rozwoju działalności
Szpitala, przede wszystkim poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych, a także przyczyni się do likwidacji istniejących utrudnień w
prowadzeniu działalności zdrowotnej.
Ograniczona baza sprzętowa nie daje możliwości do uruchamiania nowych specjalności i kierunków leczenia dostosowanych do potrzeb
regionu Mazowsza. Biorąc pod uwagę, że na jakość leczenia wpływają nie tylko stan techniczny budynków, ale również możliwość
korzystania z nowoczesnego sprzętu medycznego, należy stwierdzić, że konieczne jest wybudowanie i jednocześnie kompleksowe
doposażenie jednostki w nowej siedzibie.
MSW Drewnica Sp. z o.o. obecnie dysponuje kilkunastoma obiektami, które wybudowano w latach 1885-1958 m.in. portiernia - 1955 r.,
Rychlinówka– 1912 r., budynek administracji – 1885 r., pawilony – w latach 1885 - 1914, budynek kuchni – 1936 r. oraz warsztat
mechaniczny – 1958 r.Część budynków, ze względu na zły stan techniczny została wyłączona z użytkowania. Mazowieckie Centrum
Psychiatrii„Drewnica” Sp. z o.o.funkcjonuje w budynkach niespełniających wymogów stawianych obiektom, w których prowadzona jest
działalność lecznicza. Dostosowanie obecnie użytkowanych pomieszczeń z uwagi na ich wiek, jak również warunki budowlane, w tym fakt, że
większość z nich objęta jest nadzorem konserwatora zabytków, jest niezwykle skomplikowanym procesem. Zły stan budynków i konieczność
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podjęcia jak najszybszej interwencji został potwierdzony w toku licznych kontroli m. in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Wołominie, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
Wołominie.
Analiza dostępności infrastruktury podmiotów leczniczych, specjalizujących się w opiece psychiatrycznej wykazuje, iż utrzymanie Szpitala
psychiatrycznego w Ząbkach jest korzystne z punktu widzenia zapewnienia dostępności do opieki psychiatrycznej mieszkańcom wschodniej
części województwa mazowieckiego, gdzie odczuwane są braki infrastrukturalne w tym zakresie. Szpitale psychiatryczne, które mogłyby
(przy dodatkowych nakładach dotyczących transportu) przyjąć pacjentów Drewnicy odnotowałyby obłożenie łóżek na poziomie blisko 100
%. W wyniku realizacji projektu będzie lepszy dostęp do świadczeń, mniejsze kolejki, krótszy czas oczekiwania na świadczenia,
kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, lepsze warunki lokalowe. Projekt przyczyni się do rozwoju opieki koordynowanej. Dzięki
realizacji projektu planowane są działania w zakresie rozwoju otwartych form leczenia poprzez utworzenie poza Zespołem Leczenia
Środowiskowego zarejestrowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34, Zespołu Leczenia Środowiskowego z siedzibą w nowym obiekcie.
Powyższe działanie wpisuje się w założenia deinstytucjonalizacji. Obserwując rosnące zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej w
rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dotyczące form leczenia środowiskowego poziom finansowania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia powinien wzrastać w tym zakresie. Biorąc pod uwagę trwające procesy zmian związanych z finansowaniem świadczeń
opieki zdrowotnej zakładany jest w ramach projektu wzrost liczby udzielanych świadczeń przez zespoły leczenia środowiskowego o około
18,62% względem 2016 r., w którym udzielono około 10,2 tyś porad.
KORZYŚCI DLA PACJENTÓW WYNIKAJACE Z REALIZACJI PROJEKTU:
- wzrost dostępności usług medycznych Placówki;
- przyspieszenie procesu leczenia oraz poprawa jakości świadczonych usług;
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania projektu – województwa mazowieckiego;
Podstawowe powody w otoczeniu społeczno-gospodarczym Projektu, dla których planowana na obszarze Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego Drewnica inwestycja jest ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia bardzo potrzebna, do najistotniejszych
przesłąnek realizacji inwestycji można zaliczyć: 
a) niewystarczające wykorzystanie potencjału rozwojowego i leczniczego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica dla potrzeb
kraju i województwa; 
b) niewystarczający poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu mazowieckiego; 
c) potrzeba podniesienia standardu życia mieszkańców i wyrównania go ze średnim poziomem UE; 
d) niska spójność regionalnego systemu lecznictwa psychiatrycznego oraz występowanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych
ośrodków medycznych świadczących usługi w sferze specjalistycznej opieki zdrowotnej; 
e) spadek znaczenia systemu lecznictwa psychiatrycznego jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy przy wykorzystaniu
wysokiego potencjału społecznego regionu.
f) niezadowalająca dostępność i jakość usług medycznych.
Obecny stan techniczny infrastruktury Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica ma negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie
placówki, w tym prowadzenie administracji oraz działalności statutowej w zakresie lecznictwa psychiatrycznego.
Nie spełnia oczekiwań pacjentów i ich rodzin, kadry administracyjnej oraz władz placówki. Uniemożliwia też pełnowartościowe korzystanie z
oferty Placówki przez osoby pragnące korzystać z nowoczesnych usług medycznych. Dotychczasowy stan wyposażenia szpitala daleko
odbiegał od wymagań i oczekiwań użytkowników oraz powoduje, że nie jest obecnie możliwe pełne dostosowanie zakresu i jakości oferty do
potrzeb regionu i kraju wynikających ze zmiany profilu leczenia oraz zwiększającego się zapotrzebowania na usługi medyczne w obszarze
specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Placówka dysponowała w znacznej części przestarzałym i niewystarczającym wyposażeniem
medycznym, co niezwykle utrudnia prowadzenie leczenia w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej, służących najważniejszym
potrzebom społeczno gospodarczym kraju i regionu. Stały wzrost profili leczenia i specjalizacji wymaga równoczesnego wzrostu i rozwoju
kadry, co jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia należytego poziomu systemu lecznictwa psychiatrycznego. Jakość leczenia to także
działalność prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych. Jest to szczególnie ważne w
wielu trudnych przypadkach leczenia pacjentów, gdzie nawet najlepszy przekaz werbalny jest niedoskonały w stosunku do prezentacji
wizualnej tych samych treści. Biorąc pod uwagę potrzeby dostosowania leczenia do potrzeb pacjentów i całego regionu Mazowsza, można
stwierdzić, że jedynie wybudowanie nowej siedziby szpitala oraz pełne doposażenie placówki zapewni należyte warunki do zwiększenia
efektywności jej pracy.
Znaczenie obecnych obiektów i wyposażenia Szpitala Drewnica dla rozwoju całego regionu Mazowsza, a w konsekwencji dla rozwoju
społeczno-gospodarczego Mazowsza, w połączeniu z istniejącymi brakami w zakresie podstawowej bazy lokalowej oraz wyposażenia,
powoduje że jakość oraz spójność systemu leczenia jest niższa, a rozwój regionu słabszy. O ile zatrudniona w Mazowieckim Szpitalu
Wojewódzkim Drewnica wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom i jakość usług medycznych, o tyle brak możliwości
korzystania z nowoczesnej bazy technicznej oraz najnowszego sprzętu medycznego utrudnia leczenie pacjentów, prowadzenie badań
medycznych, ich weryfikację i praktyczne stosowanie wyników.
Problemy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica skutkują ograniczoną dostępnością usług co przekłada się bezpośrednio na
problemy zdrowotne społeczności województwa (beneficjentów pośrednich). Osoby dotknięte chorobą psychiczną narażone są na
wykluczenie społeczne i zawodowe.
Cel główny projektu: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poprawa jakości i dostępności do
usług medycznych w zakresie psychiatrii, opieki koordynowanej oraz środowiskowych form usług zdrowotnych, inwestycje w infrastrukturę
ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu
Niniejszy projekt służy poprawie funkcjonowania i efektywności leczenia psychiatrycznego w skali całego Województwa Mazowieckiego.
Cele bezpośrednie projektu:
- Realizacja projektu umożliwi zachowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych, tzn. świadczenia zostały przeniesione, a nie wstrzymane
z powodu zamknięcia szpitala, którego budynki, gdzie udzielane są świadczenia nie spełniają wymogów określonych przepisami prawnymi.
Realizacja projektu wpłynie na kompleksowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, która
obejmuje pięć form leczenia realizowanych w ramach: izby przyjęć, poradni, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego oraz
oddziałów całodobowych. Ponadto inwestycja wpisuje się w diagnozę, zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, w której wskazano jako poważny problem zdrowotny zaburzenia psychiczne na Mazowszu oraz
niezadowalającą jakość infrastruktury w tym zakresie. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020, choroby
psychiczne należą do schorzeń stanowiących główne przyczyny dezaktywacji zawodowej, co umożliwia wsparcie w ramach RPO WM
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w tym zakresie.
- W wyniku realizacji projektu będzie lepszy dostęp do świadczeń, mniejsze kolejki, krótszy czas oczekiwania na świadczenia, kompleksowe
udzielanie świadczeń zdrowotnych, lepsze warunki lokalowe. Projekt przyczyni się do rozwoju opieki koordynowanej. Dzięki realizacji
projektu planowane są działania w zakresie rozwoju otwartych form leczenia poprzez utworzenie poza Zespołem Leczenia Środowiskowego
zarejestrowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34, Zespołu Leczenia Środowiskowego z siedzibą w nowym obiekcie.
- Realizacja projektu wpłynie na kompleksowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, która
obejmuje pięć form leczenia realizowanych w ramach: izby przyjęć, poradni, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego oraz
oddziałów całodobowych.
- Ponadto inwestycja wpisuje się w diagnozę, zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, w której wskazano jako poważny problem zdrowotny zaburzenia psychiczne na Mazowszu oraz niezadowalającą jakość infrastruktury
w tym zakresie. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020, choroby psychiczne należą do schorzeń stanowiących
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główne przyczyny dezaktywacji zawodowej, co umożliwia wsparcie w ramach RPO WM podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w
tym zakresie.
- Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, czyli skróci kolejki, czas oczekiwania na
świadczenia oraz polepszy warunki lokalowe. Umożliwi rozszerzenie zakresu opieki dziennej oraz środowiskowych form pomocy
rehabilitacyjnej. W jednym miejscu pacjent będzie miał udzielone kompleksowe świadczenie zdrowotne, w wyniku czego skróci się pobyt
pacjenta w szpitalu.
- Niniejsza inwestycja przyczyni się również do rozwoju regionalnego i lokalnego zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz
zapewni promowanie włączenia społecznego.
Zgodnie z Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych dla województwa mazowieckiego opublikowaną przez Ministerstwo
Zdrowia w dniu 31 grudnia 2016 roku, dotyczącą lecznictwa szpitalnego w 2014 roku w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z
o.o.* przeprowadzono 3450 hospitalizacji co oznacza, że podmiot ten zajął 5 miejsce w województwie mazowieckim pod względem
przeprowadzonych hospitalizacji wśród podmiotów udzielających tego typu świadczeń.
Zgodnie z art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), na podstawie Mapy Regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla
regionalnej polityki zdrowotnej. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się Mapę regionalną. Wśród ww. ogłoszonych priorytetów
- priorytet 4 dotyczy psychiatrii - Tworzenie systemu zapewniającego kompleksową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.
Celem jest poprawa dostępności do kompleksowej opieki psychiatrycznej oraz zapewnienie równomiernego dostępu do środowiskowej
opieki psychiatrycznej. Kompleksowość zgodnie z ww. Mapą potrzeb zdrowotnych obejmuje pięć form leczenia: SOR lub izbę przyjęć,
poradnię, zespół leczenia środowiskowego, oddział dzienny i odział całodobowy. Mazowieckie Centrum Psychiatrii„Drewnica” Sp. z o.o
.realizuje wszystkie z ww. form leczenia.
Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. 
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o. udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z oddziałem
mazowieckim NFZ o udzielanie świadczeń w zakresie psychiatrii. 
Inwestycja jest zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania. Projekt zapewnia takie same zasady korzystania dla wszystkich
użytkowników, w najszerszym możliwym zakresie, bez konieczności korzystania z rozwiązań zastępczych dla określonej grupy ludzi. Nie
dopuszcza segregacji lub napiętnowania niektórych użytkowników. Zapewnia prawo do prywatności, ochrony i bezpieczeństwa wszystkim w
równym stopniu. Realizowany projekt będzie uwzględniał zasadę polityki równych szans poprzez wyrównywanie szans w dostępie do
nowoczesnych i efektywnych energetycznie rozwiązań. Projekt w żaden sposób nie narusza zasady niedyskryminacji i równych szans
określonej w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zapewniona jest
równość w dostępie do stanowisk oraz brak jest jakichkolwiek przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne,
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną. Oszczędność energii elektrycznej i cieplnej pozwoli zmniejszyć
należne opłaty. Beneficjent zapewnia wybór wykonawców działań przewidzianych w projekcie, kładzie szczególny nacisk na równość szans
poprzez otwarty charakter procedur wyłaniania wykonawców.
Niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z opisami zawartymi w Planie działań RPO WM w sektorze zdrowia na 2017 rok, przyjętym przez
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) w sektorze zdrowia Uchwałą Nr
13/2017/XII Komitetu Sterującego do spraw koordynacji inwestycji EFIS w sektorze zdrowia na 2017 rok w zakresie RPO WM, w
szczególności w zakresie rozwoju lecznictwa środowiskowego.
W miesiącach luty 2018 - październik 2021 roku będzie realizowany następujący zakres rzeczowy projektu: roboty budowlane w zakresie
wykonania systemu oddymiania, odbiory techniczne robót budowlanych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż windy,
budowa 2 boisk oraz ścieżki sensorycznej, zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych, zakup wyposażenia m.in. sprzętu IT w
postaci komputerów, drukarek; infrastruktury sieciowej m.in. UTM, zakup wyposażenia medycznego, a także prace związane z nadzorem
inwestycji, w tym wykonanie usług m.in. przez inwestora zastępczego, promocja projektu, doradztwo finansowe.

C2.1. Zgodność projektu z: projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, projektami
wynikającymi ze Strategii ZIT WOF

.

C3. Partnerstwo w ramach projektu (jeśli dotyczy)

C4. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi
Tak

C4.1. Uzasadnienienie komplementarności
Projekt jest komplementarny w zakresie celów jak i miejsca realizacji z innymi zrealizowanymi przedsięwzięciami m.in. z projektem E -
zdrowie dla Mazowsza, wartość poniesionych wydatków 4 916 268,74, zrealizowany w latach 2015 - 2016, którego celem była
informatyzacja Mazowieckiego Centrum Psychiatrii sp. z o.o., które zostało włączone do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o.

C5. Opis zadań w projekcie

Nr Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań

1 Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu, jej aktualizacja oraz opracowanie studium wykonalności, które są
niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskaźników projektu. Poprzez realizacje przedmiotowego
zakresu rzeczowego możliwe jest osiągnięcie celu projektu jakim jest Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych
potrzeb na poziomie kraju jak i regionu, tym samym możliwe są do osiągnięcia wskaźniki produktu jak i rezultatu
projektu .
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2
Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
"Drewnica" wraz z wyposażeniem
specjalistycznym medycznym i niemedycznym.

Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym
medycznym i niemedycznym (w tym: Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z
wyposażeniem specjalistycznym medycznym i niemedycznym - VAT 8% lub VAT 23%, Zakup komputerów i sprzętu
IT wraz z oprogramowaniem. Zadanie nie zostało zakończone. Realizacja przedmiotowego zadania jest niezbędna
dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskaźników projektu. Poprzez realizacje przedmiotowego zakresu
rzeczowego możliwe jest osiągnięcie celu projektu jakim jest Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych
potrzeb na poziomie kraju jak i regionu, tym samym możliwe są do osiągnięcia wskaźniki produktu jak i rezultatu
projektu . Zadanie bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika: Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi ponieważ z nowej infrastruktury zdrowotnej będą mogli korzystać mieszkańcy tej części województwa
mazowieckiego (m.in.powiaty: wołomiński, legionowski, wyszkowski, węgrowski), a z uwagi na regionalny charakter
szpitala co potwierdzają zapisy w mapach potrzeb zdrowotnych także mieszkańcy całego Mazowsza. Zadanie
również w sposób bezpośredni przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych,
albowiem dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną. Tym samym realizacja zadania wpływa na sięgnięcie
zamierzonych celów projektu. W zakresie doposażenia w sprzęt medyczny zadanie obejmuje zakup m.in.
następującego sprzętu medycznego: Aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego; Aparat EEG -
elektroencefalograf dwustanowiskowy; fotostymulator (na statywie jezdnym), komputery - 2 szt.; Aparat RTG
diagnostyczny; Aparat USG; Fotel ginekologiczno-urologiczny; Fotel okulistyczno-laryngologiczny; Kardiomonitor;
Krzesła kardiologiczne; 
Lampa 1-projektorowa zabiegowa; Lampa szczelinowa; Łóżka rehabilitacyjne;

3 Koszty realizacji projektu

Zadanie zawiera takie wydatki jak: Doradztwo prawne, Doradztwo techniczne ds. wyposażenia spec., Inwestor
zastępczy, Nadzór autorski, Doradztwo finansowe (księgowość), Informacja i promocja. Wskazane zadania są
niezbędne dla prawidłowej realizacji głównego przedmiotu przedsięwzięcia jakim jest budowa i wyposażenia
szpitala. Realizacja przedmiotowego zadania jest niezbędna dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskaźników
projektu. Poprzez realizacje przedmiotowego zakresu rzeczowego możliwe jest osiągnięcie celu projektu jakim jest
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestycje w infrastrukturę
ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu, tym samym możliwe są do
osiągnięcia wskaźniki produktu jak i rezultatu projektu. Proces inwestycyjny wymaga niezbędnego nadzoru, który
przyczynia się do poprawy jakości wykonywanych robót budowlanych, świadczonych usług oraz realizowanych
dostaw. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE wymaga zgodnie z obowiązkami ciążącymi na
Wnioskodawcy promocji projektu, w ramach której planowane są m.in. tablice informacyjne i promocyjne, plakaty,
ulotki oraz inne.

D. Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych
D1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
D1.1. Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Pozytywny

Opis
Zrównoważony rozwój definiowany jest jako rozwój w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej dla
środowiska i bardziej konkurencyjnej. Polityka zrównoważonego rozwoju UE skupia się m.in. na: budowaniu bardziej konkurencyjnej
gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska naturalnego,
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zapobieganiu utraty bioróżnorodności oraz poprawieniu warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości. Przedmiotowy projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę zrównoważonego rozwoju. Decyduje o tym
przede wszystkim efekt, jaki zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji – projekt zakłada znaczną efektywność ekonomiczną. Obiekt,
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym ogrzewania i chłodzenia, umożliwiwysoką efektywność energetyczną w ramach
jednej inwestycji. Zaprojektowany w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica system pomp ciepła zasilany sondami pionowymi oraz
instalacja solarna, w założeniach ma przynieść znaczne oszczędności ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła pozyskiwania ciepła
(zasilanego gazem). Z przeprowadzonej analizy niezbędnych remontów oraz zakupów, które należałoby wykonać w najbliższym czasie w
obecnych budynkach Centrum wynika, że bardziej efektywne kosztowo jest przeniesienie działalności medycznej do nowego obiektu.
Projekt budowlany nowego obiektu przewiduje ponadto dodatkowe źródła ciepła na bazie odnawialnych źródeł energii. Zaprojektowana
instalacja odnawialnych źródeł energii pozwoli na znaczne oszczędności w zużyciu ciepła 
w stosunku do tradycyjnego zasilania. 
Parametry materiałów, urządzeń, instalacji zostały tak dobrane, aby w optymalnym zakresie zapewnić wysoką jakość świadczeń,
bezawaryjność oraz komfort osobom użytkującym budynek, w tym również w sytuacjach anomalii pogodowych, np. podczas dłuższego
utrzymywania się bardzo niskich temperatur. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość
infrastruktury. Co istotne realizacja projektu nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000. Zgodnie z założeniami
zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też
brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska. Projekt będzie zgodny z tak określoną polityką ochrony środowiska.
Ma neutralny wpływ na środowisko naturalne; jest obojętny dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu,
roślinności, zwierząt. a etapie eksploatacji nie będą powstawać: odpady, pyłowe czy gazowe zanieczyszczenie powietrza, hałas, itp. Jeżeli
uwzględnić, że – zgodnie definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska – oddziaływanie na środowisko oznacza również
oddziaływanie na zdrowie ludzi, to działania podjęte w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja projektu
doprowadzi o poprawy dostępności usług oraz poprawy jakości obsługi pacjentów. Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności
kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt leży poza obszarami chronionymi w
ramach sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie jest zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, projekt ma wpływ pozytywny na tę politykę.
Realizacja projektu będzie prowadziła do trwałego zmniejszania różnic społecznych bez naruszenia środowiska naturalnego.

D2. RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA
D2.1. Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji

Pozytywny

Opis
Projekt pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”
realizowany będzie zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji. Z efektów realizowanego przedsięwzięcia w równym stopniu będą
mogły korzystać wszystkie osoby bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie czy orientację seksualną. Każdy pacjent
w równym stopniu będzie miał dostęp do opieki w szpitalu oraz do możliwości bycia zdiagnozowanym przy użyciu zakupionej nowej
aparatury medycznej. Z oddziałów całodobowych, Izby Przyjęć z Ambulatorium, Zespołu Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia
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Psychicznego i Działu farmacji korzystać będą odbiorcy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie czy orientację
seksualną. Również przydział osób do pracy w uruchomionym budynku szpitala zostanie dokonany zgodnie z polityką równości szans i
niedyskryminacji. Podczas realizacji przedsięwzięcia przestrzegana będzie zasada zapewniająca pracownikom, bez względu na płeć,
wyznanie, światopogląd, rasę itp. prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, na co
wpływa fakt, iż osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu będą wytypowane zgodnie z wymaganym doświadczeniem, wiedzą i
kompetencjami, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, czy przynależność religijną.

D3. RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI
D3.1. Wpływ projektu na politykę równouprawnienie płci

Pozytywny

Opis
Projekt zakłada pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji.
Realizowany on będzie zgodnie z zapisem art. 7 Rozporządzenia 1303, z
poszanowaniem zasad równości płci zapewniając kobietom i mężczyznom równe traktowanie w każdym aspekcie działalności bez przejawów
dyskryminacji. Polityka równości szans realizowana przez Wnioskodawcę nawiązuje do art. 33 ust. I Konstytucji RP, gwarantującego
kobiecie i mężczyźnie w Rzeczypospolitej Polskiej równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym oraz do art.
141 (dawnym art. 119) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stwierdzającego, że każde państwo członkowskie zagwarantuje
stosowanie zasady równego wynagradzania pracujących kobiet i mężczyzn. Z nowego szpitala w Ząbkach korzystać będą wszyscy pacjenci
w równym stopniu bez względu na płeć. 
Przydział osób do pracy w odbędzie się na podstawie kryterium wykształcenia i doświadczenia zawodowego bez względu na płeć danej
osoby. Z zakupionego sprzętu w celu dokonania prawidłowej diagnozy korzystać będą specjaliści obu płci, z drugiej zaś strony pacjenci -
zarówno kobiety jak i mężczyźni, będą mieli w równym stopniu dostęp do badań realizowanych przy pomocy nowego, wysokiej jakości
sprzętu medycznego. Stanowiska pracy w zespole zarządzającym projektem również będą przydzielone osobom wykazującym się
odpowiednim poziomem wykształcenia i doświadczenia zawodowego bez względu na jego płeć. 
Projekt niniejszy przyczynia się ponadto, do zwiększenia udziału kobiet w podejmowaniu decyzji dotyczących zadań realizowanych w jego
zakresie, gdyż promowanie równości płci w projekcie odbywać się będzie poprzez zrównoważony podział obowiązków pomiędzy kobiety i
mężczyzn, który był i będzie realizowany na każdym z etapów realizacji przedstawianego przedsięwzięcia, a więc etapie koncepcyjnym,
realizacyjnym i eksploatacyjnym. Podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i po jego zakończeniu przestrzegana będzie zasada zapewniająca
pracownikom, bez względu na płeć, prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, dzięki
czemu projekt wpłynie na równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do równego wynagradzania. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby efekty projektu były dostępne
dla jak najszerszego grona odbiorców bez względu na płeć.
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E. Wskaźniki realizacji celów projektu
E1. Wskaźnik produktu (narastająco)

Lp. Produkt j.m
War.

osiągnięta
w 2014

War.
osiągnięta

w 2015

War.
osiągnięta

w 2016

War.
osiągnięta

w 2017

War.
osiągnięta

w 2018

War.
osiągnięta

w 2019

War.
osiągnięta

w 2020

War.
osiągnięta

w 2021

1

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Źródło danych do pomiaru

Umowa o dofinansowanie

2

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej zł 0,00 0,00 0,00 0,00 3 826 328,41 3 826 328,41 3 826 328,41 3 826 328,41

Źródło danych do pomiaru

Faktury zakupy / protokoły odbioru

3

Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu
medycznego zakupionych w programie szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Źródło danych do pomiaru

Faktury zakupu / protokoły odbioru

4

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Źródło danych do pomiaru

Protokół odbioru robót budowlanych

5

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego
programem rewitalizacji % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

6

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

7

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

8

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych -mężczyźni osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

9

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru

nie dotyczy

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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E2. Wskaźnik rezultatu

Lp. Rezultat j.m Wartość bazowa Wartość wskaźnika Rok osiągnięcia

1

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) osoby 0,00 6 800,00 2021

Źródło danych do pomiaru

Liczba mieszkańców obszaru oddziaływania projektu. Monitorowanie i pomiar wskaźników będzie prowadzony w trybie kwartalnym poprzez przekazywanie sprawozdań z
realizacji Projektu (zgodnie z założeniami systemu monitorowania). Sprawozdania będą systematycznie opracowywane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek
odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Inwestycji, a w razie konieczności dane będą pozyskiwane bezpośrednio od wykonawcy Projektu.

2

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

3

Liczba utrzymanych miejsc pracy EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

nie dotyczy

4

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

5

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

6

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

7

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - mężczyźni EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

8

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) - kobiety EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

9

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) - mężczyźni EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

nie dotyczy

10

Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

nie dotyczy

11

Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

nie dotyczy

12

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Nie dotyczy

13

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni EPC 0,00 0,00 2018

Źródło danych do pomiaru

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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Nie dotyczy

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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F1. Budżet Projektu
Lista wydatków

Lp. Nazwa wydatku Pomoc publiczna
%

dofi
nanso
wania

Kategoria kosztów

Zadanie nr 1: Dokumentacja projektowa Bez pomocy publicznej 69.88

1 dokumentacja projektowa Prace przygotowawcze

2 Studium wykonalności Prace przygotowawcze

3 opracowanie SIWZ Prace przygotowawcze

4 Korekta do zamówienia na Studium Wykonalności 10% Prace przygotowawcze

Lp. Nazwa wydatku Pomoc publiczna
%

dofi
nanso
wania

Kategoria kosztów

Zadanie nr 2: Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem specjalistycznym medycznym i
niemedycznym.

Bez pomocy publicznej 69.88

1 Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem (VAT 23%) Środki trwałe

2 Budowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem (VAT 8%) Środki trwałe

3 Odwrotne obciążenie podatkiem VAT dla Zadania 2 Wydatek 1 Środki trwałe

Lp. Nazwa wydatku Pomoc publiczna
%

dofi
nanso
wania

Kategoria kosztów

Zadanie nr 3: Koszty realizacji projektu Bez pomocy publicznej 69.88

1 Doradztwo prawne Usługi/wynagrodzenia

2 Doradztwo techniczne Usługi/wynagrodzenia

3 Inwestor zastępczy Usługi/wynagrodzenia

4 Nadzór autorski Usługi/wynagrodzenia

5 Doradztwo finansowe (księgowość) Usługi/wynagrodzenia

6 Informacja i promocja Promocja projektu

7 Korekta do zamówienia Doradztwo prawne (25%) Usługi/wynagrodzenia

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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F1. Budżet Projektu
Budżet projektu w podziale na lata

Kw. - Kwalifikowany
Kw. VAT - Kwalifikacja VAT 
% dof. - Procent dofinansowania

Lp. Nazwa wydatku Kw. VAT Kw.
VAT

Pomoc
publiczna

%
dof.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suma

Netto VAT Netto VAT Netto VAT Netto VAT Netto VAT Netto VAT Netto VAT Netto VAT Netto VAT

Zadanie nr 1: Dokumentacja projektowa 766 593,00 153 316,39

1 dokumentacja
projektowa Tak 23% Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 442 000,00 101 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 093,00 49 241,39 0,00 0,00 0,00 0,00 656 093,00 150 901,39

2 Studium
wykonalności Tak 0% Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00

3 opracowanie
SIWZ Tak 23% Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 5 500,00 1 265,00 5 000,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 2 415,00

4

Korekta do
zamówienia na
Studium
Wykonalności
10%

Nie 0% Nie
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

Zadanie nr 2: Budowa Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego "Drewnica" wraz z wyposażeniem
specjalistycznym medycznym i niemedycznym.

108 896 998,55 24 428 292,67

1

Budowa
Mazowieckiego
Szpitala
Specjalistycznego
"Drewnica" wraz
z wyposażeniem
(VAT 23%)

Tak 23% Tak
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 26 367 826,98 6 064 600,21 33 058 715,89 7 603 504,65 24 984 933,18 5 746 534,63 15 690 800,19 3 608 884,04 0,00 0,00 2 255 860,10 518 847,82 2 425 053,30 557 762,26 104 783 189,64 24 100 133,61

2

Budowa
Mazowieckiego
Szpitala
Specjalistycznego
"Drewnica" wraz
z wyposażeniem
(VAT 8%)

Tak 8% Tak
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 826 328,41 306 106,27 275 659,88 22 052,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4 101 988,29 328 159,06

3

Odwrotne
obciążenie
podatkiem VAT
dla Zadania 2
Wydatek 1

Nie 0% Nie
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 820,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 820,62 0,00

Zadanie nr 3: Koszty realizacji projektu 2 410 019,91 554 304,59

1 Doradztwo
prawne Tak 23 Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 11 000,00 2 530,00 57 750,00 13 282,50 61 691,07 14 188,95 169 159,76 38 906,74 63 000,00 14 490,00 0,00 0,00 28 000,00 6 440,00 390 600,83 89 838,19

2 Doradztwo
techniczne Tak 23% Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 4 000,00 920,00 0,00 0,00 6 000,00 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 2 300,00

3 Inwestor
zastępczy Tak 23% Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 395 114,33 90 876,30 412 446,20 94 862,63 214 916,37 49 430,77 494 342,18 113 698,70 0,00 0,00 46 561,61 10 709,17 153 438,39 35 290,83 1 716 819,08 394 868,40

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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4 Nadzór autorski Tak 23% Tak
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 31 000,00 7 130,00 30 600,00 7 038,00 25 800,00 5 934,00 15 000,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 400,00 23 552,00

5
Doradztwo
finansowe
(księgowość)

Tak 23% Tak
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 200,00 11 086,00 0,00 0,00 25 000,00 5 750,00 25 000,00 5 750,00 98 200,00 22 586,00

6 Informacja i
promocja Tak 23% Tak

Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 010,00 6 672,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 990,00 4 827,70 50 000,00 11 500,00

7
Korekta do
zamówienia
Doradztwo
prawne (25%)

Nie 23% Nie
Bez
pomocy
publicznej

69.88 0,00 0,00 0,00 0,00 19 250,00 4 427,50 21 000,00 4 830,00 1 750,00 402,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 9 660,00

Suma 5 500,00 1 265,00 27 255 941,31 6 268 866,51 33 578 762,09 7 723 115,28 25 433 350,62 5 828 970,65 20 267 401,16 4 082 534,25 552 752,88 85 784,18 2 327 421,71 535 306,99 2 652 481,69 610 070,79 112 073 611,46 25 135 913,65

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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F2. Rodzaj wydatków
Wydatki kwalifikowane

Rodzaj pomocy publicznej

Bez pomocy publicznej

% dofinansowania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.88 6 765,00 33 524 807,82 41 278 199,87 31 236 491,27 24 325 962,29 638 537,06 2 862 728,70 3 262 552,48 137 136 044,49

Suma 6 765,00 33 524 807,82 41 278 199,87 31 236 491,27 24 325 962,29 638 537,06 2 862 728,70 3 262 552,48 137 136 044,49

Kategoria kosztów % dofinansowania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suma

Prace przygotowawcze 6 765,00 549 810,00 0,00 90 000,00 0,00 263 334,39 0,00 0,00 909 909,39

Środki trwałe 0,00 32 432 427,19 40 662 220,54 30 731 467,81 23 432 118,91 297 712,67 2 774 707,92 2 982 815,56 133 313 470,60

Usługi/wynagrodzenia 0,00 542 570,63 615 979,33 379 341,16 893 843,38 77 490,00 88 020,78 253 919,22 2 851 164,50

Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 35 682,30 0,00 0,00 0,00 25 817,70 61 500,00

Suma 6 765,00 33 524 807,82 41 278 199,87 31 236 491,27 24 325 962,29 638 537,06 2 862 728,70 3 262 552,48 137 136 044,49

Suma wydatków kwalifikowanych: 137 136 044,49 

Wydatki niekwalifikowane

Rok Wartość wydatków niekwalifikowanych

2014 0,00

2015 0,00

2016 23 677,50

2017 25 830,00

2018 23 973,12

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

Suma 73 480,62

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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Kategoria kosztów 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suma

Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 11 820,62 0,00 0,00 0,00 11 820,62

Usługi/wynagrodzenia 0,00 0,00 23 677,50 25 830,00 2 152,50 0,00 0,00 0,00 51 660,00

Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00 23 677,50 25 830,00 23 973,12 0,00 0,00 0,00 73 480,62

Suma wydatków niekwalifikowanych: 73 480,62

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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F3. Dofinansowanie

Rodzaj pomocy publicznej

Bez pomocy publicznej

% dofinansowania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.88 4 727,38 23 427 135,70 28 845 206,06 21 828 060,10 16 998 982,45 446 209,69 2 000 474,81 2 279 871,67 95 830 667,86

Suma 4 727,38 23 427 135,70 28 845 206,06 21 828 060,10 16 998 982,45 446 209,69 2 000 474,81 2 279 871,67 95 830 667,86

Dofinansowania w ramach danego schematu wsparcia: 95 830 667,86

Kategoria kosztów % dofinansowania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Suma

Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 16 374 364,69 0,00 0,00 0,00 16 374 364,69

Usługi/wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja projektu 0,00 0,00 0,00 24 934,79 0,00 0,00 0,00 18 041,40 42 976,19

Suma 0,00 0,00 0,00 24 934,79 16 374 364,69 0,00 0,00 18 041,40 16 417 340,88

Całkowita kwota dofinansowania: 95 830 667,86

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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Uzasadnienie poprawności wyliczeń poziomu wnioskowanego dofinansowania:

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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Wartość dofinansowania określono na poziomie 69,88% zgodnie z wartością dofinansowania określoną dla przedmiotowego konkursu, w tym z FORMULARZ PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO RPO WM 2014-2020. Infrastruktura powstała w ramach projektu, w nieznacznej części będzie wykorzystywana do świadczenia usług poza działalnością prowadzoną w ramach kontraktu z NFZ. W związku z powyższym została dokonana
analiza, w wyniku której, stwierdzono, że wartość planowanych przychodów z tytuły wykonywania usług poza kontraktem z NFZ oraz nie finansowanych ze środków publicznych, będzie stanowiła do 20% w stosunku do osiąganych przychodów z tytułu
wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych w publicznym systemie ochrony zdrowia. Tym samym zgodnie ze stosownym komunikatem KE, projekt może być realizowany w schemacie bez pomocy publicznej.

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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F4. Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne

A. Środki wspólnotowe 95 830 667,86 95 830 667,86

B1. Krajowe środki publiczne, w tym: 41 378 857,25 41 305 376,63

B1.1 budżet państwa: 13 713 604,45 13 713 604,45

B1.2 budżet jednostek samorządu terytorialnego: 0,00 0,00

B1.3 Inne krajowe środki publiczne, w tym: 27 591 772,16 27 591 772,16

B1.3.1 Fundusz Pracy: 0,00 0,00

B1.3.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 0,00 0,00

B1.3.3 Inne: 27 591 772,16 27 591 772,16

C. Prywatne 0,00 0,00

Suma 137 209 525,11 137 136 044,49

w tym EBI 0,00 0,00

Suma kontrolna: 3617b87d-41bd-2239-3131-141a8f56961e
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G. Oświadczenia

G1. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych
instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Tak

G2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą się ubiegam, są zgodne z
przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego (Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej).

Tak
Nie dotyczy

G3. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie dotyczy

G4. Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego), wspólnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko
systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie dotyczy

G5. Oświadczam, że zobowiązuję się poddać kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie niniejszego projektu w zakresie prawidłowości postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jeśli do dnia podpisania umowy o dofinansowanie została lub zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją
niniejszego projektu, z zastosowaniem procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Tak
Nie dotyczy

G6. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020.

Tak

G7. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z informacjami
zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Tak

G8. Oświadczam, że realizując niniejszy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885,
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. W
przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

Tak

G9. Oświadczam, że niniejszy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Tak

G10. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegałem
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Tak

G11. Oświadczam, że niniejszy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar
objęty programem.

Tak

G12. Oświadczam że moja inwestycja nie stanowi „dużego projektu” o którym mowa w art.. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.

Tak
Nie
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G13. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a w szczególności, że zapoznałem się z wymogami zawartymi w Regulaminie
konkursu.

Tak

G14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie mi korespondencji w postępowaniu w zakresie ubiegania się o dofinansowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
sposób określony w Regulaminie Konkursu, za wyjątkiem procedury odwoławczej, w trakcie której korespondencja będzie prowadzona w zwykłej formie pisemnej, w tym także w
odniesieniu do protestu. Zawiadomienie o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego powinno być doręczone na podany przeze mnie poniżej adres e-mail:

Email

rjedrzejczak@mswdrewnica.pl

Tak

G15. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Tak

G16. Wnioskuję/nie wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

Tak
Nie

Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy:

G17. Jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w regulaminie konkursu formy komunikacji między wnioskodawcą a instytucją organizującą konkurs.

Tak

ZP. Zamówienia publiczne
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa postępowania

Przetarg na dokumentację techniczną oraz nadzór autorski

Szacunkowa wartość zamówienia 1 845 000,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 01-01-2014

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 39

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 31-12-2017

Wartość umowy z wykonawcą 702 822,00

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 500 039,77

Nazwa postępowania

Usługi prawne

Szacunkowa wartość zamówienia 246 000,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 01-01-2014

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 10

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 31-12-2014

Wartość umowy z wykonawcą 206 958,80

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 12 915,00
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Nazwa postępowania

usługi prawne

Szacunkowa wartość zamówienia 504 300,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 01-02-2016

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 5

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 31-01-2018

Wartość umowy z wykonawcą 413 280,00

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 206 640,00

Nazwa postępowania

Wybór Inwestora Zastępczego

Szacunkowa wartość zamówienia 4 500 000,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 01-01-2014

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 42

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 24-02-2018

Wartość umowy z wykonawcą 1 750 937,48

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 1 865 687,48

Nazwa postępowania

Wybór generalnego wykonawcy

Szacunkowa wartość zamówienia 171 477 250,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 02-10-2014

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 69

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 24-02-2015

Wartość umowy z wykonawcą 117 848 437,25

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 126 089 917,55

Nazwa postępowania

zakup wyposażenia

Szacunkowa wartość zamówienia 8 000 000,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 01-03-2018

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 42

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 02-07-2018

Wartość umowy z wykonawcą 0,00

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 8 000 000,00
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Nazwa postępowania

Zakup wyposażenia sprzęt komp.

Szacunkowa wartość zamówienia 703 620,00

Faktyczna lub planowana data wszczęcia
postępowania 01-02-2018

Tryb zamówienia PrzetargNieograniczny

Faktyczny lub przewidywany czas wyłonienia
wykonawcy 30

Faktyczny lub przewidywany termin wykonania
zamówienia 12-03-2018

Wartość umowy z wykonawcą

Faktyczna lub planowana wartość wydatków
kwalifikowanych w zamówieniu 703 620,00

H. Wykaz załączników

Id Nazwa załacznika

1 2. FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ.pdf

2 2. Opinia OCI.pdf

3 3. Deklaracja Natura 2000 15.12.2017 r..pdf

4 5. Deklaracja wodna 08.12.2017 r..pdf

5 6. TKW nr.WA1W 00108290 8.pdf

6 6. TKW nr.WA1W 00115176 5.pdf

7 6. Wypisy z rejestru gruntów.pdf

8 9. KRS 0000349207.pdf

9 9. Uchwała RN - powołanie członka Zarządu.pdf

10 9. Uchwała RN - powołanie Prezesa Zarządu.pdf

11 10. Bilans Aktywa, Pasywa III kw.2017 r. pdf.pdf

12 10. dane ekonomiczno-finansowe III kw. 2017.pdf

13 10. OPINIA I RAPORT 2016........pdf

14 10. OPINIA I RAPRT DO 31.12.2014.pdf

15 10. Opinia wraz z raportem - za rok 2015.pdf

16 10. Opinia wraz z raportem z badania sprawozdania za 2016 r..pdf

17 10. Opinia_i_raport_bieg-ego_za_2015_r....pdf

18 10. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej-1.pdf

19 10. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014.pdf

20 10. RZiS III kw. 2017 r..pdf

21 10. spr. za III kw.2017.pdf

22 10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 Mazowieckie Centrum Psych.pdf

23 10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016r skan Maz. Centrum Psychiatrii_.pdf

24 10. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014.pdf

25 10. Sprawozdanie finansowe za 2015 r Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o...pdf

26 10. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.pdf

27 10. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.pdf

28 11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości.pdf

29 13. Oświadczenie winioskodawcwcy totyczące kwalifikowalności podatku od towarów i usług w projekcie RPOWM 2014-2020.pdf

30 14. ANKIETA.pdf

31 8. BUDOWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA646-1.pdf

32 decyzja środowisko ząbki.pdf

33 Deklaracja Natura 2000 15.12.2017 r..pdf

34 Deklaracja wodna 08.12.2017 r..pdf
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35 PROGRAM RESTRUKTURYZACJJI.pdf

36 Sanitarna - Sieć cieplna, część ogólna.pdf

37 Sanitarna - Sieć kanalizacji sanitarnej, część ogólna.pdf

38 Sanitarna - Sieć wodociągowa, część ogólna.pdf

39 SW_Szpital_Drewnica_25_01_2018_5.pdf

40 Uchwała Zarządu - program restrukturyzacji.pdf

41 wyciag z protokołu Drewnica.pdf

42 Załacznik 1_Drewnica_25_01_2018.xlsx

43 Aa1 - ŁÓŻKA PROSTE.pdf

44 AA- Aparat Ambu.pdf

45 APMR- Aparat do pomiaru.pdf

46 ARIO- Wózek wanna.pdf

47 AS - Asystor szafka jezdna.pdf

48 Ba - Krzesło stomatologa.pdf

49 Cj2 - SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA.pdf

50 Db - Stolik pod aparaty.pdf

51 Decyzja Nr 47.2010 z dn. 12.04.2010 r..pdf

52 Decyzja Nr 373p.2014 z dn. 03.04.14 r..pdf

53 Decyzja Nr 499p.08 z dn. 21.04.2008 r..pdf

54 Decyzja Nr 757.2013 z dn. 16.10.2013 r..pdf

55 Decyzja Nr 757.2013 z dn. 16.10.2013 r. (1).pdf

56 Decyzja Nr 1235p.2014 z dn. 16.09.14 r..pdf

57 Df 6 - Stolik na kasetę.pdf

58 EEG - Aparat EEG e.pdf

59 EKG - Aparat EKG.pdf

60 Fa2 - Wózek do przewożenia zwłok.pdf

61 Fh2 -Fotel inwalidzki.pdf

62 Fk - Fotele do pobierania krwi.pdf

63 GB3 - Kozetka.pdf

64 Gc4 -Fotel okulistyczno laryn.pdf

65 Gh5 - Lampa zabiegowa.pdf

66 Gj7- Wysięgnik teleskopowy.pdf

67 Glukometry.pdf

68 Ha4 - Waga lekarska.pdf

69 Kdm - Kardiomonitor.pdf

70 KK- Krzesła kardiologiczne.pdf

71 KO- Kaseta szkieł próbnych.pdf

72 LA 4 - Tablica elektryczna.pdf

73 Lb2 Db - Lampa szczelinowa.pdf

74 Lb4 Db Oftalmometr.pdf

75 Lb7 Db - Polomierz.pdf

76 Mapka z lokalizacja planowanej inwestycji.docx

77 MN - Młotek neurologiczny.pdf

78 NE1 - Ssak elektryczny.pdf

79 NGP 11 - Negatoskop.pdf

80 Oft - Oftalmoskop.pdf

81 Og4 - Wózek reanimacyjny.pdf

82 Osc - Oscylometr.pdf

83 PKP - Pasy do krępowania pacjenta.pdf

84 Pozwolenie zjazd_budowlany.pdf

85 Rt - Reduktor tlenowy.pdf
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86 Se- Myjnia dezynfekator.pdf

87 SKJ - Statyw kroplówki jezdny.pdf

88 Skp - Stetoskop.pdf

89 SM-33 Wózek do przewożenia leków.pdf

90 SM 35- Stolik zabiegowy jezdny.pdf

91 system apteki automatycznej.pdf

92 Tbp - Taboret prysznicowy.pdf

93 Tdb - Termometr bezdotykowy.pdf

94 Tr - Tonometr.pdf

95 Ud- System dekontaminacji.pdf

96 Udp -Urządzenie do dezynfekcji.pdf

97 USG - Aparat USG ultrasonograf.pdf

98 Wniosek_tryb_roboczy_4.pdf

99 WR - Wózki reanimacyjny.pdf

100 Wssp - Wózki siedzące.pdf

101 Wyciąg z dokumentacji technicznej.doc

102 Zdi - Zestaw do intubacji.pdf

103 47-57 str.WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.pdf

104 80 str. WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ.pdf

105 81-82 str.WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW.pdf

106 Oświadczenie dot. formy komunikacji.pdf

107 architektura1 E.pdf

108 architektura1 G.pdf

109 architektura2 E.pdf

110 architektura2 G.pdf

111 architektura A.pdf

112 architektura B.pdf

113 architektura C.pdf

114 architektura D.pdf

115 architektura F.pdf

116 architektura H.pdf

117 architektura I.pdf

118 architektura J.pdf

119 architektura K.pdf

120 Drogi - część ogólna.pdf

121 Elektryczna - sieć linii kablowych 1 kV, część ogólna.pdf

122 Elektryczna - sieć oświetlenia zewnętrznego, część ogólna.pdf

123 instal. sanitarne1 B.pdf

124 instal. sanitarne D.pdf

125 instal. sanitarne E.pdf

126 instal. sanitarne F.pdf

127 instal. sanitarne G.pdf

128 instal. sanitarne H.pdf

129 instal. sanitarne-kotłownia1 H.pdf

130 instal. sanitarne-kotłownia2 H.pdf

131 konstrukcja1 F.pdf

132 konstrukcja2 F.pdf

133 konstrukcja A.pdf

134 konstrukcja B.pdf

135 konstrukcja C.pdf

136 konstrukcja D.pdf
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137 konstrukcja E.pdf

138 konstrukcja G.pdf

139 konstrukcja H.pdf

140 konstrukcja I.pdf

141 konstrukcja J.pdf

142 konstrukcja K.pdf

143 Mała architektura i zieleń.pdf

144 Sanitarna - Sieć kanalizacji deszczowej, część ogólna.pdf

145 Technologia - Pawilon Główny X.pdf

146 architektura1 E.pdf

147 architektura1 G.pdf

148 architektura2 E.pdf

149 architektura2 G.pdf

150 architektura A.pdf

151 architektura B.pdf

152 architektura C.pdf

153 architektura D.pdf

154 architektura F.pdf

155 architektura H.pdf

156 architektura I.pdf

157 architektura J.pdf

158 architektura K.pdf

159 Drogi - część ogólna.pdf

160 Elektryczna - sieć linii kablowych 1 kV, część ogólna.pdf

161 Elektryczna - sieć oświetlenia zewnętrznego, część ogólna.pdf

162 instal. sanitarne1 B.pdf

163 instal. sanitarne2 B.pdf

164 instal. sanitarne A.pdf

165 instal. sanitarne C.pdf

166 instal. sanitarne D.pdf

167 instal. sanitarne E.pdf

168 instal. sanitarne F.pdf

169 instal. sanitarne G.pdf

170 Obowiązki informacyjne .pdf

171 OŚWIADCZENIE o formie rozliczeń.pdf

172 zaświadczenie konto projektowe - zaliczka.pdf

173 Harmonogram płatności.pdf

174 Oświadczenie o VAT.pdf

175 Zaśw. o niezaleganiu w podatkach.pdf

176 Harmonogram rzecz.-finans..pdf

177 Wniosek o nadanie dostępu.pdf

178 zus zaśw. o niezaleganiu 15.02.2018 r.pdf

179 DZIAŁ IV HIPOTEKA część druga71.pdf

180 Zaświadczenie nr konta refundacja.pdf

181 DZIAŁ IV HIPOTEKA.pdf

182 Harmonogram płatności.pdf

183 Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf

184 harmonogram rzeczowo finansowy.pdf

185 Pismo przewodnie.pdf

186 harmonogram płatności.pdf

187 Zał nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf
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188 Zał. nr 2 Harmonogram platności.pdf

189 Pismo przewodnie 26.04.19.pdf

190 Karta zmian 29.04.19_podpis.pdf

191 Pismo przewodnie 01.10.19.pdf

192 Załacznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf

193 Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.pdf

194 Załącznik nr 12 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.pdf

195 Załącznik nr 13 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej , której dane osobowe są przetwarzane.pdf

196 Załącznik nr 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.pdf

197 Załącznik nr 15 - Wzór odwołania upoważnienia.pdf

198 Decyzja ostateczna nr 1880 p 2019-2.pdf

199 6_01 - PFU instalacja PV - Szpital Drewnica.pdf

200 Kryteria.pdf

201 szacunek kosztów - Szpital Drewnica.pdf

202 Załącznik nr 2 Harmonogram płatności.pdf

203 Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf
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