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

Tel. fax
centrala

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

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków testowych do
GLUKOMETRU ON-CALL ADVANCED wraz z dostawą ustalonej ilości
glukometrów ON-CALL ADVANCED w cenie zamawianych pasków?
Odpowiedź nr 13
Zamawiający wyraŜa zgodę na dopuszczenie pasków testowych do
GLUKOMETRU ON-CALL ADVANCED wraz z dostawą ustalonej ilości
glukometrów ON-CALL ADVANCED w cenie zamawianych pasków.
Pytanie nr 14
Pakiet nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyŜszej pozycji do
oddzielnego pakietu, co pozwoli na złoŜenie korzystnych ofert przez
bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniŜy wartość
zamówienia.
Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 15
Pakiet nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 10, pozycja 1,
umoŜliwi to złoŜenie ofert większej liczbie oferentów, włączając bezpośrednie
oferty producentów, a tym samym moŜliwość uzyskania przez Zamawiającego
korzystniejszej oferty cenowej. JeŜeli nie to prosimy o dopuszczenie do
zaoferowania w tej pozycji cewników do drenaŜu opłucnej Ch24 o długości
500mm.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w tej pozycji cewników do drenaŜu
opłucnej Ch24 o długości 500mm.
Pytanie nr 16
Pakiet nr 10 poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tych
pozycjach cewników sylikonowanych?
Odpowiedź nr 16
Zamawiający wyraŜa zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tych
pozycjach cewników sylikonowanych.
Pytanie nr 17
Pakiet nr 14 poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania w tej
pozycji rurek ustno-gardłowych Guedela w rozmiarze 000 o długości 40mm?
Odpowiedź nr 17
Zamawiający wraŜa zgodę.
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