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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
§ 1. Zamawiający 

NOVUM-MED Sp. z o.o. 
Adres: 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 26 
telefon: ( 52) 38 96 231  fax: (52) 38 97 263 
e-mail: sekretariat@szpital-wiecbork.pl 
strona internetowa Zamawiającego www.bip.szpital-wiecbork.pl 
Godziny urzędowania: 7:30– 15:00 
Numer NIP: 504-000-89-67        Numer REGON: 093213663 
 
Ogłoszenie przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych 
- na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.szpital-wiecbork.pl 
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 
 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybu-
duj przy realizacji inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbu-
dowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ 
w Więcborku.” przy ul. Mickiewicza 26  w oparciu o : 

 Aktualizację wybranych elementów Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) Szpitala 
Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku opracowanego w 
2010 roku przez Biuro Usług Inwestycyjnych PROJEKT w Bydgoszczy. Koncepcja 
architektoniczna z ogólną charakterystyką, opisem przyłączy i wyposażenia budynku w 
instalacje. - załącznik nr 5 do SIWZ oraz doprecyzowanie z dnia 7.06.2018 r. aktualizacji 
wybranych elementów PFU – załącznik nr 11do SIWZ i  przy uwzględnieniu następujących 
dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ: 

 uzupełniający opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ, 
 decyzję o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu 

polegającej na rozbudowie i przebudowie Budynku Głównego Szpitala Powiatowego w 
Więcborku na terenie działek nr 142, 691/1, obręb 1, m. Więcbork, gm. Więcbork z dnia 19 
czerwca 2017 r - załącznik nr 12 do SIWZ, 

 decyzję o  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu 
polegającej na rozbudowie i przebudowie Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem 
Niemowlęcym  Szpitala Powiatowego w Więcborku na terenie działek nr 116/1, 121/1, 691/1, 
690/3 obręb 1,m. Więcbork, gm. Więcbork z dnia 19 czerwca 2017r - załącznik nr 13 do 
SIWZ, 

 decyzję nr 12.2018 zezwalająca na usunięcie drzew z dnia 9 sierpnia 2018 r. - załącznik  nr 
14 do SIWZ, 

 zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 
31.07.2017 r.  - załącznik nr 15 do SIWZ, 

 zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 
31.07.2017 r.  - załącznik nr 16 do SIWZ, 

 warunki instalowania sprzętu – załącznik nr 17 do SIWZ. 
Rysunki oddziałów szpitala  – załącznik nr 20 do SIWZ należy traktować jako rysunki 
poglądowe, pełniące wyłącznie rolę pomocniczą. 


