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

Pytanie nr 5
Proszę o wydzielenie z pakietu 1 poz. 23 do osobnego pakietu, pozwoli to na
złożenie korzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. 23 do osobnego pakietu
Pytanie nr 6
Czy w pakiecie 1 w poz. 38 można wycenić preparat w innej objętości niż 120ml,
odpowiednio przeliczając ilość?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7
Czy w pakiecie 1w poz.88 można wycenić Benzynę apteczną 1litr = 670g, ponieważ
taka jest dostępna na rynku?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8
Czy w pakiecie 1 w poz.222 można wycenić Cosmofer x 5 amp, odpowiednio
przeliczając ilość opakować ?
Odpowiedź nr 8
Zamawiający wyraża zgodę.

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 9
Czy w pakiecie 1 w poz.225 można wycenić tabl.o przedłużonym uwalnianiu,
ponieważ tak jest preparat zarejestrowany?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 10
Czy w pakiecie 1 w poz.314 można wycenić preparat zarejestrowany jako suplement
diety?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu jako suplement diety
Pytanie nr 11
Czy w pakiecie 1 w poz.405 można wycenić: Pangrol 10000, a w poz.406 Pangrol
25000?
Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyraża zgodę .
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