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

Wieruszów 31.08.2009.
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-połoŜniczy,
- neonatologiczny,
- dla przewlekle chorych,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-połoŜnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- gruźlicy i chorób płuc dla
dzieci,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- diagnostyki laboratoryjnej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej
Zakład OpiekuńczoLeczniczy
Zespół Długoterminowej
Opieki Domowej
Pielęgniarska Domowa
Opieka Długoterminowa
Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
połoŜnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104
Tel.
centrala

(062) 7845500
(062) 7845501
Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

CENTRUM MIKROSKOPII
01-934 WARSZAWA
NZOZ-SZ.P/SZP/17/09
Odpowiedzi dotyczące przetargu na Zakup sprzętu medycznego na oddział
ginekologiczno-połoŜniczy dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie znak sprawy 6/2009.
Pytanie nr 1
W nowoczesnych kolposkopach renomowanych firm np. Carl ZEISS oświetlacz
dwutorowy jest wbudowany w ramieniu kolposkopu.
Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? JeŜeli nie, to prosimy o szczegółowe
wyjaśnienie tego, Ŝe oświetlacz ma być kompatybilny z endoskopami (jakimi) firmy
STORZ?
Odpowiedź nr 1
W związku z dodatkowymi zakupami sprzętu, Zamawiający wymagamy aby
oświetlacz był kompatybilny z endoskopami (jakimi) firmy STORZ.
Pytanie nr 2
Co oznacza szybka blokada głowicy, czy to ma być hamulec elektromagnetyczny?
Odpowiedź Nr 2
Szybka blokada głowicy to nie to samo co hamulec elektromagnetyczny.
Pytanie nr 3
Jakie zastosowanie mają głośniki o takich parametrach wagi i wymiarów w gabinecie
ginekologicznym przy badaniach kolposkopowych? Czy Zamawiający dopuszcza
inną wagę głośników i inne ich wymiary, jakie mają być podstawowe parametry
głośników tj. moc znamionowa, częstotliwość itd ?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie dopuszcza inną wagę głośników i inne ich wymiary. Przy pomocy
głośników wykonywane są przepływy naczyniowe w USG , Podane wymiary i waga
umoŜliwi zamontowanie ich do przenośnego USG.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza inne mocowanie monitora?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuszcza kamerę wyprodukowaną w innych krajach, np. w
Japonii lub Stanach Zjednoczonych?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
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