POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Wieruszów 30.11.2011
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-położniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

NZOZ-SZ.P/SZP/6/2011
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2011
Dot. .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
3/2010/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu
jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 9
sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów
do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub
butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej,
zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, który jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku
polskim?

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 9
sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów
do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub
butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej,
zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, który jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku
polskim

98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104
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