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

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
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Pytanie nr 4
pkt. III.7 Czy Zamawiający dopuści aparat z nowocześniejszym zabezpieczeniem z
na wypadek bezdechu w trybie PSV, tzn. alarm i automatyczne rozpoczęcie
wentylacji przez aparat w przypadku wykrycia bezdechu zamiast przełączenia na
wentylację mechaniczną? Jest to rozwiązanie aktualnie stosowane przez wszystkich
producentów aparatów do znieczulania.
Odpowiedź nr 4
Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5
pkt. IV.5 Czy Zamawiający dopuści PEEP regulowany w szerszym zakresie 4-30
cmH2O?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pytanie nr 6
pkt. VII.7 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu
monitorującego do aparatu, umoŜliwiające łatwe dopasowanie połoŜenia ekranu za
pomocą stacji dokującej ułatwiającej zakładanie i zdejmowanie monitora bez
zasilania elektrycznego? Aparat jest wyposaŜony w 3 dodatkowe gniazda zasilania
230V.

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

Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyraŜa zgodę.

Pytanie nr 7
pkt. XIV.4 Czy Zamawiający uzna za wystarczające aby monitor posiadał moŜliwość
rozbudowy o monitorowanie innych parametrów takich jak: EEG, rzut minutowy
serca metodą termodylucji i PICCO, CO2, BIS, IKG, SvO2, mechanika oddechowa
RM?

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

Odpowiedź nr 7
Zamawiający wyraŜa zgodę.

(062) 7845502
(062) 7845500

Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502
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