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

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,
Dział Rehabilitacji
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
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Pytanie nr 10
Pakiet 5, poz. 5, 6, 7
Czy moŜna zaoferować rękawice lateksowe diagnostyczne, lekko
pudrowane, gładkie na całej powierzchni bez wzmocnień? Pragniemy
poinformować, Ŝe mimo braku tekstury i wzmocnień, oferowane rękawice są
bardzo wytrzymałe, a zarazem sprawdzają się w przypadku precyzyjnych
procedur.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 11
Pakiet 8, poz. 5
Czy naleŜy zaoferować zestaw do cewnikowania jałowy w opakowaniu
typu twardy blister z 3 przegrodami? Pragniemy poinformować, Ŝe rodzaj
opakowania typu twardy blister jest sprzeczny z opakowaniem w postaci
torebki papierowo-foliowej. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 12
a)Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŜane dni od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
b)Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowo
„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
c)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §7 ust. 1 lit. c) z:
„Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy”
Na:
„Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 1% wartości
niezrealizowanej części umowy
Odpowiedź nr 12
a) Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy – uwaŜa dni od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) Zamawiający nie wyraŜa zgody.
c) Zamawiający nie wyraŜa zgody.
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