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Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-połoŜniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-połoŜnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
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Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
połoŜnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia
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Odpowiedzi na pytania z dnia 15.- 16 12.2011
Dot. .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
4/2011/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu
jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie
Pytanie nr 1
Pakiet 5 poz.5-7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyŜszych
pozycjach rękawic lateksowych diagnostycznych, lekko pudrowanych,
gładkich bez wzmocnień.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraŜa zgodę na dopuszczenie rękawic lateksowych
diagnostycznych, lekko pudrowanych, gładkich bez wzmocnień.
Pytanie nr 2
Pakiet 15 poz. 2,3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyŜszych pozycji
z pakietu ze względu na ich specyfikę i przeniesienie ich do pakietu nr
11(papiery medyczne), umoŜliwi to złoŜenie większej ilości ofert w
korzystnych cenach.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyraŜa zgodę na wydzielenie z pakietu nr 15 poz. 2 i 3 i
przenosi je do pakietu nr 11.
Pytanie nr 3
Pakiet 15 poz. 2,3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie
równowaŜnych elektrod do EKG:
Pozycja 2.- Elektroda do Holtera typu R-LLL 510 dla dorosłych z Ŝelem
stałym.
Pozycja 3.- Elektroda do EKG typu R-LFO-510 dla dorosłych do badań
wysiłkowych z Ŝelem stałym.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający uŜył złego sformowania opisując elektrody, podana nazwa nie
oznacza nazwy elektrody. Zamawiający dopuszcza elektrody równowaŜne do
EKG.
Pytanie nr 4
Pakiet 15 poz. 2 przeniesione do pakietu nr 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie moŜliwości
dokonania wyceny za opakowanie 50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości na 54 opakowania.
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