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     Kraków, 8 lutego 2017 r. 
 

  Dotyczy:  postępowania na „Dostawę, montaż i rozruch kriokomory do terapii ogólnoustrojowej 

wraz z wykonaniem projektu na fundament pod zbiornik i instalacji łączącej zbiornik 

z kriokomorą do budynku”. Znak postępowania: A.I.271-1/17. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI   
 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w 

oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie 1: 

Wzór Umowy: punkt 2.3  

„posadowienie nowego fabrycznie zbiornika kriogenicznego o pojemności ok. 6000 l na ciekły gaz 

medyczny oraz zapewnieniem ilości ciekłego gazu medycznego na okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania w trybie ustawy,” 

Czy nie powinien być zapis : wydzierżawienie przez Wykonawcę zbiornika kriogenicznego na okres 

rozruchu kriokomory, do czasu zawarcia przez Zamawiającego kompleksowej umowy na dzierżawę 

zbiornika i dostawy gazu, nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca.  

Odpowiedź:  

Zaproponowany przez Wykonawcę zapis: „wydzierżawienie przez Wykonawcę zbiornika kriogenicznego 

na okres rozruchu kriokomory, do czasu zawarcia przez Zamawiającego kompleksowej umowy na 

dzierżawę zbiornika i dostawy gazu, nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca” znajduje się w treści § 1 ust. 

1.1.7. wzoru umowy. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisów zawartych w § 1 ust. 

2.3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„posadowienie wydzierżawionego zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz medyczny o pojemności ok. 

6000 l, nie posiadającego wad oraz zapewnieniem ilości ciekłego gazu medycznego na okres niezbędny 

do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy, nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca”.  

 

Pytanie 2: 

W nawiązaniu do spotkania w dniu 30.01.2017 w KCR podaje poniżej przewidywalny zakres robót 

związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: 

I tak : 

1. przygotowanie mapy do celowy projektowych 1 - 1,5 miesiąca 

2. przygotowanie opinii geotechnicznej , geologicznej - 14 dni 

3. przygotowanie inwentaryzacji budynku w zakresie koniecznym do przekształcenia - 14  dni 

4. inwentaryzacja zieleni istniejącej - 14 dni  

5. Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wola 

Justowska Modrzewiowa (nie ma koczowniczości uzyskiwania decyzji WZ) 

6. Budynek jest w rejestrze zabytków miasta Krakowa - oznaczenie ZR3 - wymagane pozwolenie 

konserwatorskie z WUOZ - 2 - 4 miesiąca. Zgoda ta jest kluczowa i może przesadzić o realizacji tej 

inwestycji. 

Pozwolenie konserwatorskie obejmować będzie również ewentualną przebudowę dojazdów. 

7. wg. mnie konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej na ten cel. - termin  od. 3 miesięcy do 6 

miesięcy. 

8. Przygotowanie całości dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na 

budowę - projekt budowlany - ok. 1 miesiąca. 

9.  uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę nie mniej niż 50 dni +14 dni na prawomocność. 

10.Wykonanie dokumentacji przyłącza elektrycznego i skrzynki elektrycznej do zasilania cysterny 

tankującej zbiornik 

uwaga! do złożenia wniosku o PNB konieczne jest uzyskanie wszystkich wcześniej wymienionych 

dokumentów.  

1. Ponad to zakres dokumentacji obejmować będzie jeszcze: 

2. - opinię konstrukcyjną o możliwości przebudowy wnętrza związaną ze zmianą sposobu użytkowania. 

3. - opinię  rzeczoznawcy p.poż w całości zakresu. 

4. - opnie sanepid. 

W związku z powyższym termin wykonania Przedmiotu Zamówienia powinien być określony tak , że po 

podpisaniu umowy , zatwierdzeniu projektu przez KCR ,uzyskaniu pozwoleń   wykonawca zrealizuje 
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Przedmiot Zamówienia max w 140 dni. Tylko taki zapis nie będzie narażał wykonawcę na przekroczenie 

terminu wykonania  Przedmiotu Zamówienia. 

Ponad to, w związku z tym, że musimy zdobyć ofertę na prace budowlane przez firmę Krakowa nie 

jesteśmy wstanie złożyć oferty do dnia 3.02.2017. 

Sugerujemy wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wprowadza zmianę do § 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzemiennie: 

 

1. Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy wykona niezbędne inwentaryzacje oraz 

opracuje koncepcję fundamentu pod zbiornik, posadowienia zbiornika kriogenicznego, prac 

adaptacyjnych w pomieszczeniu, w którym zamontowana będzie kriokomora oraz montażu 

kriokomory dla potrzeb wykonania projektu budowlanego i przekaże ją Zamawiającemu.  

2.  Zamawiający zatwierdzi koncepcję w terminie do 1 tygodnia od jej przekazania przez Wykonawcę 

albo zwróci ją Wykonawcy w celu wykonania poprawek. Wykonawca powinien uwzględnić 

poprawki Zamawiającego w terminie tygodnia od zwrócenia koncepcji w celu wykonania poprawek. 

3.  Wykonawca w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego wykona 

projekt i przekaże go do odbioru przez Zamawiającego oraz uzyska wszelkie zgody i pozwolenia 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

4.  Wykonawca w terminie tygodnia od podpisania protokołu odbioru projektu złoży w imieniu 

Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przekaże Zamawiającemu w 

tym terminie potwierdzenie złożenia wniosku. 

5.  Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec stosownemu wydłużeniu o okres niezbędny do 

uzyskania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że Wykonawca złoży kompletny wniosek o 

ich wydanie w najkrótszym możliwym terminie. 

6.  Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane oraz dostarczy, zamontuje i uruchomi 

kriokomorę w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. 

7. Wykonawca zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i złoży wniosek o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) w terminie tygodnia od zakończenia 

robót budowlanych.  

 

Pytanie 3: 

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy na wizji lokalnej wysyłam Państwu poniższe informacje: 

- moc pompy P=30 kW 

- skrzynka elektryczna RE - 400/230 V 50 Hz bezpiecznik 80 lub 100 A, kabel 5x0,75 

Proszę o sprawdzenie możliwości zasilania stacji z sąsiednich budynków.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego istnieje możliwość zasilania stacji z budynku nr 1.  

 

Pytanie 4: 

Z Państwa strony prosimy o zawarcie w specyfikacji: 

- wykonania ogrodzenia stacji wraz z bramką (min 1,8 m, zamykana na klucz) 

- wykonania oświetlenia stacji zbiornika 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje informacje wskazane przez Wykonawcę. Uzupełniony załącznik 

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

 

Pytanie 5: 

Prosimy również o następujące informacje: 
 

- określenie miejsca z którego można podciągnąć zasilanie elektryczne do w/w skrzynki elektrycznej.  

Odpowiedź: ZK3d usadowienie na budynku nr 1.  

- dokumentacje wykonawczą budynku na którym będzie zamieszczone położenie odgromienia budynku.  

Odpowiedź: Dokumentacja dot. odgromienia zostaje dodana na stronie internetowej Zamawiającego pod 

dokumentacją już opublikowaną (zakładka zamówienia 2017 r.).   

- numeru konserwatora lub zgody na wykonanie przewiertu na rurociąg w ścianie budynku. 

Odpowiedź: Zamawiający podlega pod biuro Miejskiego Konserwatora zabytku.  

KCRiO posiada wstępną zgodę do konserwatora. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

wymaganego pozwolenia od Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowalnych. Treść 

procedury ,,KZ-2” wraz z wnioskami i wykazem niezbędnych załączników formalnych znajdują się na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) w zakładce Biura 

Miejskiego Konserwatora. 

- prosimy o sprawdzenie możliwości poszerzenia wjazdu na parking przy którym ma znajdować się 

fundament.  

Odpowiedź: brak możliwości.  

http://www.bip.krakow.pl/
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- prosimy o sprawdzenie jak długo trzeba czekać na pozwolenie na budowę na terenie Krakowa (czas 

wykonania zlecenia zależy główniej od tej pozycji).  

Odpowiedź: do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Czy Państwo oraz firma (…) dopuszczają zbiornik tymczasowy przeznaczony do testów kriokomory 

o pojemności 3000 L?   

Odpowiedź:  
Zamawiający wprowadza zmianę do § 1 pkt 2 ust. 2.3. wzoru umowy, który otrzymuje brzemiennie: 

,,posadowienie wydzierżawionego zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz medyczny , nie posiadającego 

wad fizycznych ani prawnych oraz zapewnienie ilości ciekłego gazu medycznego na okres niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy, nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca” 
 

Pytanie 6: 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące wymaganej kriokomory. 

W związku z tym że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ jest tak naprawdę 

opisem konkretnego produktu co stoi w sprzeczności z Ustawą o Zamówieniach Publicznych zwracamy 

się z prośbą o dopuszczenie kriokomory opisanej poniżej.  

Kriokomora opisana poniżej stanowi alternatywę w stosunku do opisanego przez Państwa rozwiązania 

i jako taka nie różni się w sensie funkcjonalności ani również zaleceń wymaganych przez NFZ. Medium 

zasilającym jest w tym przypadku ciekłe powietrze co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo pacjentów. 

Ponadto oferowana kriokomora ma znacznie mniejsze zużycie gazu co ma istotny wpływ na późniejsze 

koszty eksploatacji. 

Lp. Wymagane minimalne parametry i funkcje 
Parametry wymagane, 

konieczne do spełnienia 

PARAMETRY OFEROWANE 

PODAĆ/OPISAĆ 

(podać i potwierdzić 

zaznaczeniem w katalogu) 

1.  4 osobowa  TAK  

2.  
Zakres uzyskiwanych temperatur (temperatura robocza) od -100°C do -

160°C regulowana płynnie 
TAK  

3.  
Możliwość obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu (duże okna w 

przedsionkach i komorze) 
TAK  

4.  Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych TAK  

5.  
Drzwi awaryjne umożliwiające łatwe samodzielne wyjście pacjenta z 

komory 
TAK  

6.  Spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia TAK  

7.  
Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak 

zgodności CE z dyrektywą MDD42/93/EEC 
TAK  

8.  Zasilanie - 230V TAK  

9.  Maksymalny pobór mocy w czasie pracy: 500W TAK  

10.  Maksymalny pobór mocy w czasie suszenia i dezynfekcji: 2000W TAK  

11.  Bezpieczne zasilanie wewnętrzne (oświetlenie, system zaworów): 12/24V TAK  

12.  Zasilanie awaryjne (UPS) pozwalające na dokończenie zabiegu: 1600VA TAK  

13.  Klasa bezpieczeństwa: I B TAK  

14.  Czynnik roboczy: ciekłe powietrze TAK  

15.  

Brak wymienników ciepła: zasilanie gazem chłodniczym za pomocą 

systemu bezpośredniego wtrysku (wtryskiwacze z zaworami dla 

regulowania mocy) 
TAK  

16.  
System stand-by (podtrzymywanie temperatury pracy w oczekiwaniu na 

kolejną grupę pacjentów) 
TAK  

17.  
Wielopunktowy system czujników temperatury w komorze w czasie pracy – 

co najmniej trzy 
TAK  

18.  Wielopunktowy system czujników tlenu w komorze – co najmniej dwa TAK  

19.  
System oświetlenia wnętrza komory 

TAK  

20.  
Przeszklone (niezamarzające) okna boczne i w drzwiach wejściowych w 

celu kontaktu wzrokowego z pacjentem 
TAK  

21.  
Wewnętrzne ściany i podłoga wykonane z naturalnego drewna – bezpieczne 

dla pacjenta 
TAK  

22.  
Kontrola (alarm) zamknięcia drzwi wejściowych 

TAK  

23.  
Możliwość awaryjnego przerwania zabiegu przez pacjenta (bezpieczne 

otwieranie drzwi od wewnątrz) 
TAK  

24.  
Kriokomora składająca się z trzech modułów (Kriokomora właściwa, 

przedsionek adaptacyjny i pomieszczenie techniczne) 
TAK  

25.  
Dezynfekcja za pomocą generatora ozonu 

TAK  

26.  
Osuszanie i dezynfekcja automatyczne (programowalne) w porze nocnej, 

bez udziału obsługi 
TAK  
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27.  

System ostrzegawczy przed pomieszczeniem kriokomory (zintegrowany z 

panelem sterującym) zapobiegający przypadkowemu kontaktowi personelu 

z ozonem 
TAK  

28.  
Panel sterujący wraz z ekranem informacyjnym (widoczne wszystkie 

parametry zabiegu oraz alarmy) 
TAK  

29.  Wymiary: wysokość/długość/szerokość – 245/330/200cm +/- 2 cm TAK  

30.  
Możliwość ciągłej pracy (bez przerw na rozmrażanie/osuszanie) do 8 

godzin 
TAK  

31.  
Membranowa klawiatura w urządzeniu sterującym odporna na 

zawilgocenie i możliwa do dezynfekcji.  
TAK  

32.  Okres gwarancji na oferowane urządzenie - 24 m-ce. TAK  

33.  Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji bezpłatnie) TAK  

34.  
Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) 

przez Wykonawcę  
TAK  

35.  
Certyfikat CE, deklaracja zgodności 

TAK  

36.  
Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat 

TAK  

37.  
Instrukcja obsługi w języku polskim 

TAK  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

Zgodnie z wizytą w KCR  dnia 30 01.2017. ustaliliśmy że zbiornik powinien być ogrodzony,  powinien 

być oświetlony i że musi być wykonana skrzynka elektryczna RE 400/230 V 50 Hz zabezpieczona 80 A 

bezpiecznikiem. 

Czy wykonanie takiej skrzynki jest przewidziane w SIWZ i czy jest podane miejsce podłączenia. 

Odpowiedź: 

Tak jak powyżej, zgodnie z wiedzą Zamawiającego istnieje możliwość zasilania stacji z budynku nr 1.  

 

Pytanie 8: 

1. Zapis SIWZ: „Przewiduje się 4-osobową kriokomorę ogólnoustrojową, jednopoziomową w wersji 

tradycyjnej w formie zamkniętej z dachem… Komora ma spełniać wymogi NFZ”. 

 

Zastrzeżenie : Zapis ten wyłącza z postępowania istniejące na rynku kriokomory bez dachu, a mające 

wiele zalet w porównaniu z kriokomorami z dachem - jak choćby możliwość korzystania z nich przez 

osoby cierpiące na klaustrofobię. Kriokomory bez dachu spełniają wymogi NFZ.  Wnioskujemy o 

dopuszczenie do postępowania kriokomór nie posiadających dachu. 

Odpowiedź: 

Zapis zostaje doprecyzowany.  

,,Przewiduje się 4-osobową kriokomorę ogólnoustrojową, jednopoziomową w wersji tradycyjnej 

zamknięta od góry, z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim. Komora ma spełniać wymogi NFZ.” 

Modyfikacja Specyfikacji zgodnie z pozostałymi odpowiedziami powyżej. Zmiany zostały 

naniesione w załączniku nr 5 do wzoru umowy - który stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi. 

 

2. Zapis SIWZ: „. Komora powinna składać się z poszczególnych elementów: 

……. 

f)pokrycia ścian impregnowaną woskiem boazerią z drewna lipowego, 

………………….. 

k)podłoga wykończona antypoślizgową blachą ryflowaną, 

 

Zastrzeżenie dot. f) Na rynku istnieją kriokomory, w których pokrycie ścian wewnętrznych jest 

wykonane z materiałów innych niż wymaganych w SIWZ. Istnieją materiały, które są stosowane do 

pokrycia ścian wewnętrznych, które mogą być bardziej ekskluzywne, lepsze w utrzymaniu czystości 

jak i również mniej energochłonne przy wymrażaniu kriokomory. Jeśli wygląd i rodzaj użytych 

materiałów jest odczuciem subiektywnym, z którym ciężko jest polemizować to energochłonność jest 

bardzo ważnym elementem gdyż przekłada się bezpośrednio na koszty późniejszej eksploatacji 

komory kriogenicznej. A  koszty eksploatacyjne powinny być jeśli nie najważniejszym to 

przynajmniej bardzo ważnym czynnikiem decydującym w wyborze wykonawcy. W zamieszczonej 

SIWZ nie znaleźliśmy wymogów dotyczących zużycia gazu kriogenicznego podczas wymrażania jak 

i pracy komory kriogenicznej. Jeśli się mylę to proszę o skorygowanie.     W związku z powyższym 

wnioskujemy o wykreślenie tego punktu z SIWZ.  
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Zastrzeżenie dot. k). Materiały metalowe – a takim materiałem jest blacha ryflowana – nie powinny 

być stosowane przy produkcji kriokomór. Materiały wykonane ze stali mogą powodować 

natychmiastowe odmrożenia skóry przy dotknięciu ich przez pacjenta, myślę tutaj o 

nieprzewidzianym i nagłym zdarzeniu jakim jest upadek pacjenta. Niektórzy producenci stosuje inne 

materiały jak choćby będące formą wykładziny podłogowej będącej materiałem antypoślizgowym i 

bezpiecznym przy bezpośrednim z nim  kontakcie. Wnioskujemy o wykreślenie powyższego punktu 

z SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zapisy te zostały doprecyzowane 

f) pokrycia ścian materiałem bezpiecznym dla pacjenta,  (do wyboru min 3 kolory i materiały przy 

składaniu ofert) 

k) podłoga wykończona antypoślizgowym materiałem bezpiecznym dla pacjenta (do wyboru 

minimum 3 kolory i materiały przy składaniu ofert) 

Modyfikacja Specyfikacji zgodnie z pozostałymi odpowiedziami powyżej. Zmiany zostały 

naniesione w załączniku nr 5 do wzoru umowy - który stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi. 

 

W dalszej części załącznika nr 5 SIWZ podane są wymagane wymiary kriokomory 

..”3500x2000x2500mm..”, które mogą sugerować dostawcę. Wnioskujemy o ich wykreślenie 

z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zapisy te zostały doprecyzowane: 3500x2000x2500mm (+/- 200 mm). 

 
 
Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 stanowiący Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 2 ustawy zmieniającej (z dnia 13 maja 2016 r. - przepisy przejściowe i 

końcowe) prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

Załączniki: 

- Dokumentacja dot. odgromienia 

- Uzupełniony załącznik do wzoru umowy 

- zmodyfikowany załącznik nr 5 
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Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
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