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Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, 
ul. Dąbrowskiego 10, 
38-100 Strzyżów

Umowa o dofinansowanie nr  UDA-RPPK.05.02.00-18-040/09-00 Projektu  „Rozbudowa,
nadbudowa i  zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie” 
w  ramach  Działania  nr  5.2  „Infrastruktura  ochrony  zdrowia  i  pomocy  społecznej”  Osi
priorytetowej  5  „Infrastruktura  publiczna”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem  umowy  jest  wsparcie  realizacji  Projektu  udzielone  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego. Całkowity  koszt  Projektu  wynosi
3.027.408,80, przy czym  dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 1.934.250,74 zł.,
natomiast  pozostałe  środki  w  kwocie  1.093.158,06  zł.  pochodzą  z  budżetu  Powiatu
Strzyżowskiego. 

Głównym celem Projektu  jest poprawa efektywności  Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Strzyżowie w zakresie ochrony zdrowia i życia  ludzkiego przed powikłaniami chorób
układu krążenia, chorób cywilizacyjnych i urazów. 

Korzyści wynikające z realizacji projektu to m. in.: 
 zwiększenie społecznej dostępności do infrastruktury profilaktyki zdrowotnej
 poprawa ilości i jakości usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej
 dostosowanie istniejących obiektów do standardów obowiązującego prawa
 zwiększona  dostępność  infrastruktury  ochrony  ozdrawia  dla  osób

niepełnosprawnych
 rozwój deficytowych usług medycznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa
W  perspektywie  długookresowej  inwestycja  będzie  pozytywnie  oddziaływać  

na zwiększenie jakości życia oraz poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego
zasobów pracy w rejonie objętym opieką ZOZ Strzyżów.



Projekt  obejmuje  swym  zakresem  przebudowę,  nadbudowę  i  zmianę  sposobu
użytkowania  pomieszczeń  Szpitala  Powiatowego  w  Strzyżowie  na  potrzeby  Poradni
Specjalistycznych  wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  instalacji,  termomodernizacją  
i dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W szczególności prace budowlane skoncentrują się na: 
 dostosowaniu pomieszczeń znajdujących się nad apteką szpitalną w budynku

dla potrzeb laboratorium diagnostycznego. 
 wykonaniu  nadbudowy  jednej  kondygnacji  nad  budynkiem  Zakładu

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  z  wykorzystaniem  powstałej  powierzchni  
na  Poradnię  Ortopedyczną,  Poradnię  Chirurgiczną,  Poradnię  Chorób  Układu
Krążenia, Poradnię K, pomieszczenia sanitarne, Punkt Pobrań oraz Bank Krwi. 

 zmianie  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  Oddziału  Pomocy  Doraźnej  
na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

 dostosowaniu Centralnej Sterylizatornii do nowych wymogów 
 budowie szybu windowego wraz z montażem dźwigu przy budynkach w celu

rozwiązania problemów dla osób niepełnosprawnych. 
 budowie dodatkowej klatki schodowej przy budynku. 
 pracach termomodernizacyjnych, związanych z wpisaną w poszczególne etapy

wymianą  instalacji  c.o.,  wymianą  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  a  także
wykonaniem  okładzin  na  ścianach  zewnętrznych  kondygnacji  objętych
projektem.  

Kompleksowość  opisanej  inwestycji  w  infrastrukturę  ZOZ  w  Strzyżowie  umożliwi
realizację celów projektu.

AKTUALNOŚĆI:

 Dnia  19.08.2011r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją Projektu.  W
efekcie wykonanych robót zaadoptowano I piętro segmentu F dla potrzeb Zakładu
Diagnostyki  Laboratoryjnej,  wykonano  nadbudowę  I  piętra  nad  budynkiem  E  dla
Poradni  Specjalistycznych  oraz  Punktu  Pobrań  i  Banku  Krwi.  Zmodernizowane
zostały  pomieszczenia  Sterylizacji  oraz  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Ponadto dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt
Projektu  wyniósł  3.027.408,80  PLN.  Projekt  został  sfinansowany  w 70% kosztów
kwalifikowanych  z EFRR  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  WP
2007-2013.  Pozostałe  środki  finansowe  pochodzą  z budżetu  Powiatu
Strzyżowskiego.

 Dnia 04.11.2010r. rozpoczęto realizację rzeczową projektu. Ruszyły roboty budowlane
związane z podniesieniem stropu i dostosowaniem pomieszczeń znajdujących się na
I  piętrze  segmentu  F  Szpitala  Powiatowego  w  Strzyżowie  dla  potrzeb  Zakładu
Diagnostyki  Laboratoryjnej  mające  na  celu  poprawę  ilości  i  jakości  usług
świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej oraz dostosowanie istniejących obiektów
do standardów obowiązującego prawa. 

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie podpisał dnia 20.10.2010r. umowę na roboty
budowlane  dotyczące  ROZBUDOWY,  NADBUDOWY,  ZMIANY  SPOSOBU
UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE – SEGMENT E i F
realizowane  w ramach  projektu  współfinansowanego  z   Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  osi  priorytetowej  5  „Infrastruktura  publiczna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-



2013. Firma  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o. o.  
z siedzibą w Strzyżowie będzie Wykonawcą robót budowlanych, natomiast w części
dotyczącej robót saitarnych podwykonawcą będzie firma CREO Sp. z o. o. z siedzibą
w  Rzeszowie.  Umowa  na  świadczenie  usługi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
została podpisana z Wykonawcą Nieruchomości Kancelaria Beata Marta Kucharzyk
z siedzibą w Kętrzynie,

 Dnia 31.08.2010r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ponownie ogłosił przetarg
nieograniczony  w  na  pełnienie  funkcji  INSPEKTORA  NADZORU
INWESTORSKIEGO  w  projekcie  ROZBUDOWY,  NADBUDOWY,  ZMIANY
SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  SZPITALA  POWIATOWEGO  W  STRZYŻOWIE  -
SEGMENT  E  i  F  współfinansowanego  z   Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 –  BZP
235447-2010 z dnia 31.08.2010r. W poprzednim postępowaniu nie została złożona
żadna oferta.

 Dnia  23.08.2010r.  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  ogłosił  przetarg
nieograniczony  w  na  pełnienie  funkcji  INSPEKTORA  NADZORU
INWESTORSKIEGO  w  projekcie  ROZBUDOWY,  NADBUDOWY,  ZMIANY
SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  SZPITALA  POWIATOWEGO  W  STRZYŻOWIE  -
SEGMENT  E  i  F  współfinansowanego  z   Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 –  BZP
227711-2010 z dnia 23.08.2010r.

 W  dniu  18.06.2010r.  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  ogłosił  przetarg
nieograniczony w na roboty budowlane dotyczące  ROZBUDOWY, NADBUDOWY,
ZMIANY  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  SZPITALA  POWIATOWEGO  
W  STRZYŻOWIE  –  SEGMENT  E  i  F realizowane  w  ramach  projektu
współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007-2013  -  BZP158463-2010  z  dnia
18.06.2010r.

 Dnia  11  maja  2010r.  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Strzyżowie  podpisał  umowę  
o  dofinansowanie  projektu  nr  UDA-RPPK.05.02.00-18-040/09-00  Projektu  pn.
„Rozbudowa,  nadbudowa,  zmiana  sposobu  użytkowania  Szpitala  Powiatowego  
w Strzyżowie” w ramach Działania nr 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
społecznej”  Osi  priorytetowej  5  „Infrastruktura  publiczna”  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Przedmiotem  umowy  jest  wsparcie  realizacji  Projektu  udzielone  ze  środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego. Całkowity  koszt  Projektu wynosi
4.284.769,87, przy czym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 2.999.338,91
zł.,  natomiast wkład własny w kwocie 1.285.430,96zł.  będzie pochodził  z budżetu
Powiatu Strzyżowskiego. 


