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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

dotyczy zapytania  ofertowego 372/GOZ/2020 

na zaopatrzenie i dostawę –  

ciekłego azotu do urządzenia do urządzenia do krioterapii 

 

Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi" 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

 

1. Jakiej wielkości zbiorniki na azot i w jakiej ilości Państwo posiadacie ? 

Zbiorniki, do których przewidziane jest zaopatrzenie i dostawa azotu: 1 zbiornik o pojemności 30l oraz 1 

zbiornik o pojemności 60l. 

 

2. Rozumiem, że Zamawiający będzie używał azotu ciekłego do leczenia pacjentów i w związku z tym 

żąda dostaw azotu ciekłego medycznego zarejestrowanego jako wyrób medyczny i w związku z tym 

obłożonego 8% stawką podatku VAT. Prosimy o potwierdzenie. 

Potwierdzam, iż zamawiany azot ciekły będzie używany do leczenia pacjentów oraz że żądany azot ciekły 

winien być zarejestrowany jako wyrób medyczny. 

 

3. Rozumiem, że Zamawiający własnym sumptem będzie dostarczał naczynia na azot w pobliże 

cysterny z której następuje tankowanie zbiorników. Prosimy o potwierdzenie.  

Zamawiający nie przewiduje dostarczania zbiorników na azot we własnym zakresie w pobliże pojazdu, z 

którego nastąpi tankowanie. 
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4. Jeśli Zamawiający nie przewiduje dostarczania naczyń na ciekły azot w pobliże cysterny to jaki 

sposób ich transportowania Zamawiający przewiduje ? 

Zaopatrzenie i dostawa azotu do naczyń leży po stronie Dostawcy/Zaopatrzeniowca. Zamawiający oczekuje 

dostaw w systemie door-to-door, co oznacza, iż pracownik Dostawcy/Zaopatrzeniowca winien odbierać 

zbiorniki na azot bezpośrednio z Gabinetu fizjoterapii (zbiorniki posiadają wózki na kółkach), napełnić je 

azotem (bezpośrednio przy lokalizacji Zamawiającego) a następnie dostarczyć z powrotem do Gabinetu 

fizjoterapii. 

 


