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                                                                                                          Kraków, 4 kwietnia 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”.  
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI - POSTĘPOWANIE A.I.271-8/17 
 

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:  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kriokomorę, która nie wymaga opisanego w p. h „zespołu 

przygotowania i uzdatniania powietrza z regulacja natężenia przepływu do komory kriogenicznej”, 

gdyż oferowana przez nas  kriokomora posiada inne rozwiązanie techniczne i nie wymaga zastosowania 

powyższego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

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: 

Czy zamawiający dopuści do postępowania kriokomorę, która nie posiada dachu gdyż zastosowana 

technologia i konstrukcja oferowanej kriokomory umożliwia takie rozwiązanie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o wyjaśnienie o jaką klasyfikację chodzi w zapisie „Klasa bezpieczeństwa I B”? 

Odpowiedź: 

Chodzi o klasę bezpieczeństwa B. 

 

Pytanie 4: 

Czy zamawiający dopuści do postępowania kriokomorę 4 –osobową, której wymiar szerokości łącznie z 

pomieszczeniem technicznym jest większy od podanego w specyfikacji i wynosi 280cm?  

Oferowana kriokomora zmieści się w przeznaczonym do tego pomieszczeniu co zostało stwierdzone w 

trakcie wizji lokalnej.    

Odpowiedź: 

Zgodnie SIWZ. 

 

Zestaw I: 

Pytanie 1:  

Czy zamawiający zezwoli na wyłączenie jednego punktu z postępowania przetargowego: 

„wydzierżawienia 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”. 

wraz z pracami budowlanymi związanymi z instalacją samego zbiornika.? 

Na rynku jest kliku dystrybutorów gazu którzy dysponują szerokim zakresem urządzeń i usług z 

zakresu dostaw gazu którzy mogą przedstawić bardzo konkurencyjne oferty na montaż i dzierżawę 

zbiornika oraz na dostawy gazu w osobnym postępowaniu przetargowym co będzie skutkowało 

uzyskaniem o wiele korzystniejszych cen. 

Zamawiający dysponując już kriokomorą oraz fundamentem na zbiornik gazu będzie mógł wybrać 

najkorzystniejsze długoterminowe rozwiązanie i zapewni sobie możliwość bezproblemowego 

przeprowadzenie powyższego postępowania.   

Odpowiedź: 

Zgodnie SIWZ. 
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Pytanie 2: 

Zamawiający określił w punkcie 41 załącznika do umowy zapis: „Półmasek ochronnych na twarz, 

trójwarstwowa z metalowym motylkiem na nos wraz z instrukcją używania oraz aktualnym wpisem do 

Urzędu Wyrobów Medycznych potwierdzającym, iż oferowane komplety są wyrobami ( 20 000 szt.)” 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego typu masek które są najtańszym produktem i nie spełniają 

wymogów gdyż posiadają one motelowy element który w temperaturze -160 st. C może powodować 

uszkodzenie ciała pacjenta a jednocześnie wprowadzi zapis: „ Maska przeciwpyłowa do ochrony dróg 

oddechowych podczas zabiegu w  kriokomorze 100 szt” ? 

Odpowiedź: 

Zmawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania rozwiązania o proponowanych parametrach, Wykonawca zobowiązany jest 

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

techniczno-użytkowych”. 

 

Zamawiający przypomina jednocześnie, iż termin składania i otwarcia ofert został 

przesunięty na 7 kwietnia 2017 r. 

 
 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 


