
Nazwa szpitala województwo Kwota dotacji Wartośc projektu status

1

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Końskich

świętokrzyskie 100 000,00 zł 100 000,00 zł

maski FFP3 (500 szt.), maski chirurgiczne (10 000 szt.), 

fartuchy ochornne (5 000 szt.), przyłbice (500 szt.), 

rękawice nitrylowe (50 op.) dla ZOZ w Końskich

umowa zawarta

2

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Ostrowcu 

Świętokrzyskim

świętokrzyskie 98 914,62 zł 99 913,75 zł

kombinezon ochronny (300 szt.), wysokie ochraniacze na 

buty (15 op.), fartuch pełnobarierowy (1000 szt.), przyłbica 

(100 szt.), płyn do dezynfekcji rąk (50 l), płyn do 

dezynfekcji powierzchni (60 l) dla ZOZ w Ostrowcu 

Świętokrzyskim

umowa zawarta

3

Zespół Opieki 

Zdrowotnej w 

Skarżysku - 

Kamiennej Szpital 

Powiatowy im. M. 

Skłodowskiej - 

Curie

świętokrzyskie 99 000,00 zł 100 000,00 zł

rękawice nitrylowe (500 op.), kombinezony ochronne (100 

szt.), maski FFP3 (100 szt.), gogle ochronne (200 szt.), 

środki do dezynfekcji rąk, pomieszczeń i powierzchni 

(1200 op.), chusteczki do dezynfekcji (60 op.) dla ZOZ w 

Skarżysku - Kamiennej

umowa zawarta

4

Powiatowy Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

w Starachowicach

świętokrzyskie 297 029,00 zł 300 000,00 zł

fartuchy barierowe (1000 szt.), rękawiczki chirurgiczne 

(1000 szt.), czepki (10000 szt.), maski FFP3 (1000 szt.), 

ochraniacze na buty (1000 szt.), kombinezony ochronne 

(500 szt.), środek do dezynfekcji powierzchni (250 szt.), 

chhusteczki dezynfekcyjne (330 szt.), ciśnieniomierze (10 

szt.), termometr (5 szt.) dla PZOZ w Starachowicach

umowa zawarta

5

Świętokrzyskie 

Centrum 

Onkologii 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

w Kielcach

świętokrzyskie 200 000,00 zł 200 000,00 zł

indywidualny zestaw ochrony biologicznej (480 kpl), 

fartuchy ochronne (4000 szt.), maski FFP3 (1500 szt.), 

maski chirurgiczne (5000 szt.), czepki (2500 szt.), 

ochraniacze na obuwie (2500 szt.) dla Świętokrzyskiego 

Centrum Onkoligii w Kielcach

umowa zawarta

6

Świętokrzyskie 

Centrum 

Psychiatrii w 

Morawicy

świętokrzyskie 239 500,00 zł 239 500,00 zł

zestaw ochrony biologicznej (500 szt.), kombinezony (500 

szt.), maski z filtrem (1100 szt.), maski chirurgiczne (2000 

szt.), środek do dezynfekcji rąk (1000 litrów), płyn do 

dezynfekcji powierzchni (500 litrów), dozownik 

bezdotykowy (200 szt.) dla Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy

umowa zawarta

7

Świętokrzyskie 

Centrum 

Rehabilitacji w 

Czarnieckiej Górze

świętokrzyskie 98 384,22 zł 99 378,00 zł

maseczki chirurgiczne (2000 szt.), maska KN95 (2000 

szt.), osłona twarzy (50 szt.), fartuch laboratoryjny (500 

szt.), kombinezon profesjonalny Chemsplash 2511 (240 

szt.), czepek medyczny (500 szt.), obuwie szpitalne 

Overboots (500 szt.), płyn do dezynfekcji rąk (200 szt.), żel 

do dezynfekcji rąk (200 szt.), płyn do dezynfekcji 

powierzchni w aerozolu (200 szt.), chusteczki do 

dezynfekcji powierzchni (200 szt.), tabletki na bazie chloru 

(20 szt.), urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą 

zamgławiania  Nocospray, środek do dezynfekcyjny do 

Nocopray zapach neutralny (8 szt.) dla Świętokrzyskiego 

Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

umowa zawarta

8

Świętokrzyskie 

Centrum 

Ratownictwa 

Medycznego i 

Transportu 

Sanitarnego w 

Kielcach 

świętokrzyskie 849 345,00 zł 849 345,00 zł

gogle ochronne (przyłbica) (500 szt.), kombinezony 

ochronne (5000 szt.), maski FFP2/FFP3 (10 000 szt.), 

maseczki chirurgiczne (5 000 szt.), ochraniacze na buty 

(1000 szt.), rękawiczki lateksowe 1000 op.), rękawiczki 

nitrylowe (500 op.), środki do dezynfekcji rąk (200 szt.), 

środki do dezynfekcji  powierzchni (200 szt.), środki do 

dezynfekcji pomieszczeń (200 szt.) dla Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego w Kielcach

umowa zawarta

9

Wojewódzki 

Ośrodek 

Medycyny Pracy w 

Kielcach

świętokrzyskie 100 095,00 zł 100 095,00 zł

maski ochronne (11000 szt.), maski antywirusowe (100 

szt.), maski z wymiennymi filtrami (4 szt.), wymienne filtry 

do masek (20 kpl), przyłbice ochronne (20 szt.), fartuchy 

ochronne jednorazowych (200 szt.), rękawiczki 

jednorazowe 175 op.), preparat do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni sprzętu medycznego (100 litrów), płyn 

odkażający do rąk (50 op.), płyn do dezynfekcji 

powierzchni płaskich (50 op.) dla Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Kielcach

umowa zawarta

10

Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

Św Rafała w 

Czerwonej Górze

świętokrzyskie 225 000,00 zł 225 000,00 zł

maski chirurgiczne (10 000 szt.), maski FFP3 lub FFP2 

(1000 szt.), fartcuhy jednorazowe wzmocnione (5000 szt.), 

ubrania chirurgiczne jednorazowe (5000 szt.) dla 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze

umowa zawarta

11

Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Kielcach

świętokrzyskie 250 000,00 zł 250 000,00 zł

gogle (500 szt.), kombinezon ochronny (500 szt.), 

półmaski o klasie filtra FFP3 lub FFP (1050 szt.), przyłbice 

(250 szt.), osłony na buty (1000 szt.), fartuch 

pełnobarierowy (1000 szt.), maseczka chirurgiczna 

włókninowa (400 szt.), rękawice (600 szt.), alkoholowy 

preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej skóry 

rąk (1000 szt.), preparat do dezynfekcji skóry i pola 

operacyjnego (1000 szt.) dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach 

umowa zawarta

2 557 267,84 zł


