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 30
Pakiet nr 12 poz 14,16,17,20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych z niebieskim kontrastującym
tłokiem oraz czarną rozszerzoną skalą o min 20% z podwójnym
zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka oraz nazwą producenta na
cylindrze strzykawki ?
Odpowiedź nr 30
Zamawiający nie wyraŜa zgody .
Pytanie nr 31
Pakiet nr 14 poz 19-27- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
rurek ustno – gardłowych Guedela dwuczęściowych tj rurka z wklejonym
kolorowym blokerem zgryzu?
Odpowiedź nr 31
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 32
Pakiet nr 15 poz 5-6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł
do znieczuleń typu Pencil – Point 26 i 27 G o długości 88 mm?
Odpowiedź nr 32
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie igieł do znieczuleń typu Pencil –
Point 26 i 27 G o długości 88 mm.
Pytanie nr 33
Pakiet nr 15 poz 35 – Czy Zamawiający dopuści taśmy do sterylizacji parowej
ze wskaźnikiem o wymiarach 19x50m?
Odpowiedź nr 33
Zamawiający wyraŜa zgodę na dopuszczenie taśmy do sterylizacji parowej ze
wskaźnikiem o wymiarach 19x50m.
Pytanie nr 34
Pakiet nr 15 poz 41 - Zwracamy się z prośbą o podanie z jakim ssakiem mają
być kompatybilne wkłady kompaktowe.
Odpowiedź nr 34
Wymagane wkłady kompaktowe kompatybilne z ssakami VAC SAX
Pytanie nr 35
Pakiet nr 1 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe, wyjałowione, 17 nitek, 10 x
10cm w opakowaniu a’2szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych
ilości?
Odpowiedź nr 35
Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 36
Pakiet nr 1 pozycja 8-Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe,
wyjałowione, 17 nitek, 7,5 x 7,5cm w opakowaniu a’2szt. z odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź nr 36
Zamawiający wyraŜa zgodę.
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