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sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
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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,
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 18
Pytanie nr 4 dotyczy Pakiet nr 15 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę wyłączenie tej pozycji z pakietu? Z naszej
wiedzy wynika, Ŝe asortyment ten jest nieprodukowany i nie jest juŜ dostępny
na rynku polskim.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyłącza w/w pozycji , dopuszcza się igły do biopsji
aspiracyjno cytologicznej innego producenta o zbliŜonym rozmiarze podanym
w SIWZ.
Pytanie nr 19
Pytanie nr 5 dotyczy SIWZ
Zamawiający w punkcie V podpunkt 2 SIWZ wymaga : „Wymagane jest
wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 5 dostaw w zakresie
dostaw opatrunków / zestawów jednorazowych w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie.” Przedmiotem dostawy jest takŜe
sprzęt jednorazowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie
referencji na 5 dostaw sprzętu jednorazowego uŜytku?
Odpowiedź nr 19
Zamawiający wyraŜa zgodę na przedstawienie referencji na 5 dostaw sprzętu
jednorazowego uŜytku
Pytanie nr 20
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pasków testowych do
gleukometru ONE TOUCH SELECT wraz z dostawą ustalonej ilości
glukometrów ONE TOUCH SELECT w cenie zamawianych pasków?
Odpowiedź nr 20
Zamawiający wyraŜa zgodę na dopuszczenie pasków testowych do
gleukometru ONE TOUCH SELECT wraz z dostawą ustalonej ilości
glukometrów ONE TOUCH SELECT w cenie zamawianych pasków
Pytanie nr 21
Pakiet nr 5 poz 5-7 -Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania
rękawic lateksowych lekko pudrowanych z rantem o powierzchni
mikroteksturowanej.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 22
Pakiet 9 poz 1-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z
dłuŜszym drenem powyŜej 210 cm przy zachowaniu pozostałych
parametrów SIWZ?
Odpowiedź nr 22
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie masek z dłuŜszym drenem
powyŜej 210 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
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