POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Wieruszów 19.12.2011
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

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:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

(062) 7845502
(062) 7845500
(062) 7845501
Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

Odpowiedzi na pytania z dnia 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
Pytania dotyczą pakietu nr 7
Pytanie nr 1
Pozycja 1 – prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 1200 x 1400 mm.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2
Pozycja 2 – czy Zamawiający ma na myśli 240 pasków, z czego każdy pasek po
podzieleniu to dwa testy, czyli 480 sztuk? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie testów
pakowanych po 250/500 sztuk.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Pozycja 3 – 11 - Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który
brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w
błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które
ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE
był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie
oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo –
foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez
personel medyczny.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wymaga aby znak CE znajdował się na opakowaniu zbiorczym jak i na
wyrobie. Znak musi być na każdej odciętej części rękawa foliowo- papierowego.
Pytanie nr 4
Pozycja 3 – 11 - czy Zamawiający dopuści rękawy, które posiadają dwa wskaźniki
sterylizacji tj. para i tlenek etylenu?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5
Pozycja 8 – prosimy o dopuszczenie rękawa w rozmiarze 75mm x 30 x 100m
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6
Pozycja 12 – czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 90 x 930mm pakowane
po 200 sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody.
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