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Aktualności: 
 

 W dniu 15.04.2010r do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie dostarczono ambulans 

marki Volkswagen wraz z wyposażeniem. Dostawa ambulansu jest wynikiem realizacji 

przez ZOZ Strzyżów Projektu pn. „Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z 

wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Strzyżowie”. Dostawcą jest firma W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 2, 87-

162 Lubicz Górny. Obecnie trwa właściwe oznakowanie ambulansu w ramach promocji 

projektu. 

Projekt jest dofinansowany w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa 

medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu 

ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

 

 W dniu 02.04.2010r Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie podpisał umowę na dostawę 

ambulansu w ramach realizacji Projektu pn. „Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z 

wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Strzyżowie” z firmą W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 2, 87-162 Lubicz 

Górny. 

 

 W dniu 18.03.2010r Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłosił przetarg 

nieograniczony nr ZOZ.ZP-382-1/10 w ramach realizacji Projektu pn. „Zakup 

nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”. Do upływu terminu składania ofert tj. do 

29.03.2010r złożono jedną ofertę. Po zbadaniu i ocenie złożonej oferty w dniu 

01.04.2010r wybrano ofertę firmy W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 2, 

87-162 Lubicz Górny. 

 

 

 W dniu 16.03.2010r Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie podpisał umowę o 

dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-129/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-

00-129/08 pn. „Zakup nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby 

Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie” w ramach działania 

12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo 

zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pn. „Zakup 

nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”. 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 366.081,30 PLN. 

Na realizację projektu zostanie udzielone przez Unię Europejską dofinansowanie w 

wysokości 311.169,10 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

http://www.pois.gov.pl/


 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego 

społeczeństwa poprzez poprawę jakości i dostępności systemu ratownictwa medycznego 

w powiecie strzyżowskim. Celami szczegółowymi projektu są : poprawa efektywności 

zespołów ratownictwa medycznego Oddziału Pomocy Doraźnej w Strzyżowie; 

zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia 

zdrowotne; obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w 

wyniku wypadków i innych skutków nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Korzyści wynikające z realizacji Projektu to: dostosowanie taboru oraz jego 

wyposażenia do wymagań Ministerstwa Zdrowia; skrócenie czasu dotarcia ambulansu na 

miejsce zdarzenia, skrócenie czasu oczekiwania poszkodowanego na pomoc; lepsze 

dopasowanie do potrzeb pacjentów; poprawa warunków pracy lekarzy, sanitariuszy oraz 

kierowców ambulansów; oszczędność kosztów eksploatacyjnych; unowocześnienie 

Oddziału Pomocy Doraźnej. 

 

 


