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WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1 

 
       W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione 
przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)  
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Pytanie 1, dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w części 3 poz.1 – Implanty anatomiczne 
Czy Zamawiający dopuści protezy anatomiczne z 3 warstwami elastomeru silikonowego, o trzech 
wysokościach i 3 projekcjach, o powłoce teksturowanej i mikroteksturowanej, bez systemu mocowania 
do tkanki, bez barwnego znacznika, bez paszportu elektronicznego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza parametru „trzy wysokości i trzy projekcje 
implantu”, ze względu na brak możliwości wykonywania wszystkich rekonstrukcji piersi 
(pełnego zakresu). Pozostałe parametry wymienione w pytaniu 1 zmawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 2, dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w części 3, poz.2 - Implanty okrągłe 
Czy Zamawiający dopuści protezy okrągłe, o powierzchni teksturowanej i mikroteksturowanej 
wielkości 95-695 ml, bez barwnego znacznika? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
       W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, 
udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 05.12.2019 r. termin składania i otwarcia 
ofert. 
 
Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych dopuszczeń w składanych ofertach.  
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