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

Wieruszów 23.11.2012
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- Izba Przyjęć.
-chirurgia jednego dnia
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-połoŜnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- okulistyczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji

Odpowiedzi na pytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Numer sprawy:9/2012/PCM. Nazwa zadania: Dostawa
aparatu do znieczulenia

Pytanie nr 1
pkt. II.4 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposaŜony w 2 pojemne szuflady na
drobne akcesoria z zabezpieczeniem przed nieupowaŜnionym otwarciem? Zazwyczaj
pojemność szuflad a nie ich ilość jest parametrem istotniejszym z punktu widzenia
uŜytkowania aparatu.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 2
pkt. II.23 Czy Zamawiający dopuści czujniki przepływu, wielorazowego uŜytku,
które nie są przeznaczone do sterylizacji parowej?

Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
połoŜnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „P”,
- zespół wyjazdowy „S”,
- dyspozytornia
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 3
pkt. III.2 Czy Zamawiający dopuści aparat sterowany elektronicznie z napędem
pneumatycznym? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez wszystkich
wiodących producentów aparatów do znieczulania. Aparaty o napędzie elektrycznym
posiada w swojej ofercie wyłącznie firma Draeger.
Odpowiedź nr 3
Nie - Zamawiający nie dopuszcza aparatu z napędem pneumatycznym.
Zamawiający ma prawo opisać w taki sposób przedmiot zamówienia, aby otrzymać
sprzęt o optymalnych parametrach i taki jaki będzie mu przydatny w pracy.
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