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-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- okulistyczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
położnej 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

(062) 7845502
(062) 7845500

Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 129 i 130 wymaga, aby Ceftazidimum miał
w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy
brzusznej, posocznicy, zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek
miękkich?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wymaga, aby Ceftazidimum miał w rejestracji wskazanie do
stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, posocznicy, zakażeniu
dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 129 i 130 wymaga, aby Ceftazidimum
posiadał rejestrację do stosowania poniżej 3 miesiąca życia oraz zachowywał po
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temp. 2-80C?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający wymaga, aby Ceftazidimum posiadał rejestrację do stosowania poniżej
3 miesiąca życia oraz zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w
temp. 2-80C.
Pytanie nr 7
Prosimy o podanie niezbędnej, potrzebnej Zamawiającemu ilości glukometrów
kompatybilnych z paskami testowymi zaoferowanymi w pakiecie 1 poz. 420.
Odpowiedź nr 7
Niezbędna ilość glukometrów kompatybilnych z paskami testowymi zaoferowanymi
w pakiecie 1 poz. 420 – 20 sztuk.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zaoferowane w pakiecie 1 poz. 420
były wyposażone w funkcję automatycznej detekcji zbyt małej ilości krwi
wprowadzonej do paska, co chroni personel medyczny przed uzyskaniem
niedoszacowanego wyniku pomiaru?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wymaga, aby paski testowe zaoferowane w pakiecie 1 poz. 420
były wyposażone w funkcję automatycznej detekcji
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga, aby dokładność pomiarów wykonywanych za pomocą
pasków testowych zaoferowanych w pakiecie 1 poz. 420, była zgodna z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wymaga, aby dokładność pomiarów wykonywanych za pomocą
pasków testowych zaoferowanych w pakiecie 1 poz. 420, była zgodna z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013
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