
 

 

INWESTYCJE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTUPN.: „ZAKUP 

NIEZBEDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ W ZWIAZKU Z 

POJAWIENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS - CoV-2 NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”. 

 

1. Wykonanie wentylacji mechanicznej z podciśnieniem w związku z adaptacją 

pomieszczeń na potrzeby izolatek w budynku Międzyleskiego Szpitala  

Specjalistycznego w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2 w związku z pojawieniem 

się koronawirusa Sars – CoV-2. Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/1936. 

Zadanie realizowano od 28.09.2020 r. do 12.11.2020 r., całkowita wartość dotacji 

528 900,00 zł brutt. 

 

Zadanie polegało n a wykonaniu wentylacji mechanicznej z podciśnieniem dla potrzeb 

izolatek wydzielonych z oddziałów szpitala wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby izolatek w budynku Międzyleskiego Szpitala  

Specjalistycznego w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2 w związku z pojawieniem 

się koronawirusa Sars – CoV-2. Umowa nr W/UMWM -UF/UM/1911/2020. 

  

Zadanie realizowano od 28.09.2020 r. do 12.11.2020 r., całkowita wartość dotacji 

1 100 000,00 zł brutto. 

 

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano - montażowych: montaż witryn AL, 

montażu ścianek g-k, montaż stropów podwieszonych, wykonanie dodatkowych instalacji 

elektrycznych oraz sanitarnych oraz wykonanie białego montaży.  Łącznie wykonano 13 

izolatek. 

 



 



 



 

 

 

 

 



3. Malowanie ciągów komunikacyjnych farbą antybakteryjną  w Międzyleskim 

Szpitalu  Specjalistycznym w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2 w związku z 

pojawieniem się koronawirusa Sars – CoV-2.  Umowa nr W/UMWM-

UF/UM/NW/1912/2020. 

Zadanie realizowana od 21.09.2020 r. do 28.10.2020 r., całkowita wartość dotacji 

341 694,00 zł brutto. 

 

Zadanie polegało na malowaniu ciągów komunikacyjnych farba antybakteryjną, 

malowaniu korytarzy farba olejna na poziomie -1 oraz malowaniu stolarki drzwiowej. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

4. Wybudowanie nowego budynku dla potrzeb generatora tlenu. Umowa nr 

W/UMWM-UF/UM/NW/715/2021. 

Zadanie realizowane od 02.04.2021 r. do 12.04.2021 r., całkowita wartość dotacji 

110 890,65 zł brutto. 

 

 

 

5. Wykonanie instalacji elektrycznej w nowo wybudowanym budynku dla potrzeb 

generatora tlenu. Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/714,2021. 

Zadanie realizowano od 02.04.2021 do12.04.2021 r., całkowita wartość dotacji 

37 019,478 r. 



Zadanie polegało na wykonaniu nowego zasilania wg. Specyfikacji dostawcy urządzeń, 

wykonaniu instalacji oświetlenia, gniazd ogólnych oraz instalacji elektrycznej do systemo 

ogrzewania i wentylacji w nowym obiekcie.  

 

 

 


