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                                                                                                            Kraków, 14 marca 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.271-5/17. 
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI - POSTĘPOWANIE A.I.271-5/17  
 

 

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. 

 

Zestaw I: 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w  SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ - opisującym przedmiot 

zamówienia nie dopuszcza złożenia oferty na kriokomorę „bez dachu” inaczej zwaną „otwartą od góry”, a 

następnie wnioskujemy o wykreślenie odpowiednich zapisów z SIWZ i tym samym dopuszczenie do 

postępowania kriokomoór „bez dachu” inaczej „otwartych od góry”.  

Są to następujące zapisy: 

a) W opisie kriokomory: 

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

zamknięta,…” 

„Kriokomora od góry zamknięta (kabiny szczelne), ma składać się z komory właściwej, przedsionka i 

pomieszczenia technicznego, w którym ma znajdować się: układ przygotowania powietrza oddechowego, 

urządzenia sterowania przepływem czynnika chłodzącego oraz szafa zasilająco-sterownicza”. 

b) W budowa i wygląd kriokomory: 

„Cała kriokomora powinna być zabudowana (kriokomora zamknięta).” 

Niniejszym informujemy, iż oferowana przez nas komora kriogeniczna jest zarejestrowanym wyrobem 

medycznym /posiadającym certyfikat oraz zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych//,  a co za tym idzie stanowisko 

Zamawiającego w sposób ewidentny podważa decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych sprawującego kontrolę nad wprowadzanymi na terenie 

RP wyrobami medycznymi oraz stanowisko jednostki notyfikowanej przyznającej certyfikat CE, w tym 

przypadku jednostki certyfikującej TUV Rheinland. Kriokomory bez dachu również spełniają wymogi 

NFZ dotyczące refundacji.  

Zapis SIWZ w ewidentny i naszym zdaniem i w nie uzasadniony sposób wyłącza z postępowania istniejące 

na rynku, a mające wiele zalet w porównaniu z kriokomorami z dachem /jak choćby możliwość korzystania 

z nich przez osoby cierpiące na klaustrofobię/ - kriokomory bez dachu, inaczej zwane również otwarte od 

góry. Parametry temperaturowe, komfortu dla pacjenta, bezpieczeństwa, a także koszty eksploatacyjne są 

na co najmniej równym poziomie jak w podobnych wielkościowo kriokomrach zamkniętych.  

Jednostka objętości powietrza zimnego -  o niskiej temperaturze /a w kriokomorze temp. powietrza to nawet 

-1600C ma gęstość znacznie wyższą od identycznej jednostki objętości powietrza o temperaturze pokojowej 

- inaczej mówiąc jest ono znacznie cięższe. Tym samym zimne powietrze „nie ucieka” do góry a  zalega 

izotermiczną obudowę ścian kriokomory, dach nie jest potrzebny w naszych kriokomorach.   

Dla wyjaśnienia informuję że zawarty powyżej opis dotyczy wieloosobowej komory kriogenicznej, w 

których zabieg jest ogólnoustrojowy, a niskiej temperaturze jest poddawany cały pacjent, jego głowa 

również znajduje się w obszarze niskiej temperatury. Proszę by nie mylić kriokomory z kriosauną. Nie 

zamierzamy składać oferty na kriosaunę.    

W niniejszym Postępowaniu ograniczenie postępowania tylko do kriokomór zamkniętych naszym zdaniem 

mogą świadczyć o działaniu na niekorzyść SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, gdyż 

racjonalnym wydaje się dopuszczenie jak największej liczby Wykonawców do złożenia ofert w 

Postępowaniu, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania konkurencyjnej ceny produktów i obniżenia 

wydatków środków publicznych.  

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z SIWZ przytoczonych powyżej zapisów mówiących o 

kriokomorze zamkniętej i zamkniętej szczelnie, a tym samym dopuszczenie do złożenia oferty na 

kriokomorę „bez dachu” lub inaczej zwaną „otwartą od góry”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga Kriokomorę zamkniętą. 

 

 

Pytanie 2:  

W pkt. 4. SIWZ Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako: 
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Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż i rozruch kriokomory do terapii ogólnoustrojowej wraz z 

wykonaniem projektu na fundament pod zbiornik i instalacji łączącej zbiornik z kriokomorą do budynku” 

Następnie w pkt. 4.1. SIWZ Zamawiający zobowiązuje m. innymi do : 

• wykonania projektu na fundament pod zbiornik i instalacji łączącej zbiornik z kriokomorą;  

• uzyskania niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i analiz itp. w tym wykonania 

dokumentacji geotechnicznej, uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji konserwatorskiej;  

• wykonania robót budowlanych wynikających z projektu jw., wykonania dokumentacji 

powykonawczej, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem odbiorów; 

W związku z powyższym prosimy o informację: 

1. Z jakiego miejsca – inaczej z której rozdzielni elektrycznej Zamawiający przewiduje wykonanie 

zasilania elektrycznego niezbędnego do rozładowania cysterny z gazem kriogenicznym. Niezbędna 

moc elektryczna to min. 35kW, zasilanie 3-fazowe, zabezpieczenie 63A. 

2. Czy wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnego do rozładowania cysterny także należy do zadań 

dostawcy kriokomory.     

Odpowiedź: 
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego potrzebna moc do zainstalowania kriokomory w budynku nr 1, można 

podać z rozdzielni głównej, znajdującej się w budynku nr 1 przy wejściu głównym, po prawej stronie. 

Budynek nr 1 jest zasilany ze złącza ZK3d z którego moc jest pobierana na cały budynek. 

Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnego do rozładowania cysterny należy do zadań dostawcy 

kriokomory. 

 

Zestaw II: 

Pytanie 1: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych 

wyjaśnień. 

Czy Zamawiający potwierdza możliwość doprowadzenia zasilania do tankowania zbiornika 

kriogenicznego z budynku nr 1 gdzie zlokalizowana będzie kriokomora? Parametry zasilania: 

zabezpieczenie 63A, moc pompy 35 kW. Tankowanie zbiornika trwa ok 1 godziny. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z wiedzą Zamawiającego potrzebna moc do zainstalowania kriokomory w budynku nr 1, można 

podać z rozdzielni głównej, znajdującej się w budynku nr 1 przy wejściu głównym, po prawej stronie. 

Budynek nr 1 jest zasilany ze złącza ZK3d z którego moc jest pobierana na cały budynek. 

 

Zestaw III 

Pytanie 1: 

Dotyczy punktów a), b), f) - Czy Zamawiający dopuści kriokomorę wykonaną z litego drewna? Drewno 

jest doskonałym izolatorem i z niego jest wykonana cała kriokomora więc nie wymaga dodatkowej izolacji 

cieplnej, a dodatkowo jest rozwiązaniem estetycznym i bezpiecznym dla pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy punktu i) – Czy zamawiający dopuści kriokomorę która jest zasilana ciekłym powietrzem i nie 

wymaga powyższej instalacji gdyż posiada inne rozwiązania technologiczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy punktu k) – Czy zamawiający dopuści kriokomorę w której podłoga wykonana jest z jednolitej 

barwy drewna ryflowanego które jest antypoślizgowe i spełnia wymogi bezpieczeństwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 4: 
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Czy zamawiający dopuści rozwiązania bez „zespołu przygotowania i uzdatniania powietrza z regulacją 

natężenia napływu do kriokomory kriogenicznej”  gdy oferowana technologia (ciekłe powietrze) wyklucza 

konieczność uzdatniania powietrza i zdecydowanie obniża koszty użytkowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający dopuści kriokomorę w której doprowadzenie rurociągu kriogenicznego następuje 

bezpośrednio do instalacji kriogenicznej a nie do wymienników ciepła gdyż oferowane rozwiązanie nie 

wymaga takowych przez co jest tańsze w eksploatacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez „Panelu sterującego składającego się wyłącznie 

z  ciekłokrystalicznego wyświetlacza dotykowego” i jednocześnie zezwoli na dopuszczenie Panelu 

sterującego na którym widać wszystkie parametry zabiegu i alarmy, które potrzebne są do prawidłowego 

i bezpiecznego wykonania zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej opisanej i wymaganej przez NFZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Zestaw IV 

Pytanie 1: 

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5, jest opisem konkretnego produktu, mimo że 

dopuściliście Państwo alternatywę w postaci czynnika chłodzącego kriokomorę ciekłe powietrze/ ciekły 

azot. 

Punkt f. Pokrycie ścian materiałem bezpiecznym dla pacjenta (do wyboru 3 kolory, materiały przy 

składaniu ofert) 

Tylko jeden producent używa materiału na pokrycie ścian. (…). 

Drewno lipowe jest bardzo estetycznym, trwałym i bezpiecznym wykończeniem wewnątrz kriokomory,. 

Boazeria impregnowana z drewna lipowego nie przyswaja wody i komory wykończone tą metodą są 

budowane od lat. Prawidłowo użytkowana kriokomora z boazerią lipową może być użytkowana więcej 

niż 10 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga drewna lipowego do pokrycia ścian. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 2: 

Punkt K. Podłoga wykończona antypoślizgowym materiałem bezpiecznym dla pacjenta ( do wyboru 

minimum 3 kolory i materiały przy składaniu ofert) 

Tylko jeden producent używa materiału różnokolorowego w postaci wykładziny. (…..). 

Pacjent, czy będzie wykładzina na podłodze czy blacha ryflowana odniesie podobne obrażenia. Konstrukcja 

kriokomory powinna zabezpieczać pacjenta przed ewentualnym upadkiem. Nasza kriokomora posiada 

certyfikat który upoważnia do stosowania w jednostkach służby zdrowia i zapewnia że wyrób jest 

bezpieczny dla pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 3: 
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W opisie w jaki sposób ma być połączony zbiornik z kriokomorą za pomocą rurociągu kriogenicznego, 

nie podajecie Państwo że to ma być rurociąg izolowany próżniowo. 

Ze względu na cechy eksloatacyjne jest to najbardziej nisko-stratna izolacja, nie podlegająca degradacji 

na skutek warunków atmosferycznych. Gwarancja 10 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

dodać informację (w tym zakresie) w załączniku do umowy – „Zestawienie wymaganych parametrów 

techniczno-użytkowych”. 

 

Pytanie 4: 

W załączniku do umowy 

Pkt 31. Membranowa klawiatura w urządzeniu sterującym odporna na zawilgocenie i możliwa do 

dezynfekcji. 

Typ klawiatury sugeruje konkretnego wykonawcą. (…). 

Obecnie są stosowane znacznie bardziej nowoczesne panele sterowania ciekłokrystaliczne i też odporne na 

dezynfekcję. Panel sterowania w naszych komorach nie ulega zawilgoceniu i również jest odporny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza panel sterowania ciekłokrystaliczny na którym widać wszystkie parametry 

zabiegu i alarmy, które potrzebne są do prawidłowego i bezpiecznego wykonania zabiegu krioterapii, 

odpornego na zawilgocenie oraz dezynfekcję. 

  

Pytanie 5: 
Chciałem również zwrócić uwagę na niespójność opisów z Załącznika do wzoru umowy punkt 15, a 

załącznikiem nr 5 dotyczący wymienników ciepła w komorze. Jeżeli dopuszczacie państwo ciekły azot to 

nie może dopuszczać bezpośredniego wtrysku. 

Odpowiedź: 

Zamawiaczy zmienia punkt 15 wzoru umowy w kolumnie 3 ,,Parametry wymagane, konieczne do 

spełnienia” na podać jeżeli dotyczy. 

 

Pytanie 6: 

Punkt 21. Wewnętrzne ściany i podłoga wykonane z naturalnego drewna – bezpieczne dla pacjenta, a w 

załączniku nr 5 punkt f jest napisane ,,Pokrycie ścian materiałem bezpiecznym dla pacjenta (do wyboru 

mim 3 kolory i materiały przy składania ofert)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmiana zapis w punkcie 21 wzorze umowy na: ,, Wewnętrzne ściany i podłogi wykonane 

pokryte materiałem bezpieczne dla pacjenta” 

 

Pytanie 7: 
Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że w SIWZ Zamawiający nie zawarł parametrów związanych 

z bezpieczeństwem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączniku do wzoru umowy dopisuje nowy pkt 43.  

Zapisy dotyczące systemu bezpieczeństwa. Dokument po zmianie stanowi załącznik do odpowiedzi. 

 

Załączniki: 

Zmodyfikowany załącznik do wzoru umowy 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa  

Dokumenty dotyczące odgromienia 
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