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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

dotyczy zapytania  ofertowego 530/GOZ/2021 

na dostawę fabrycznie nowych –  

koncentratorów tlenu – 3 szt. 

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 

 

PYTANIE 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości koncentrator tlenu o 

parametrach: 

• Pobór mocy: 320W 

• Duży ekran LCD 

• Max przepływ: 5l/min 

• Stężenie tlenu: 96% (+/-3%) 

• Ciśnienie wylotowe: 20kPa~60kPa 

• Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę 

• Sprężarka bezolejowa 

• Zakres regulacji przepływu: od 0 do 5 litrów na minutę 

• Waga: 15kg 

• Poziom głośności: 45dB 

• Alarm braku zasilania i spadku napięcia 

• Wymiary (WxSxG): 565 x 344 x 306 [mm] 

zestaw zawiera: 

• Koncentrator tlenu 

• Nawilżacz powietrza 

• Filtr wewnętrzny HEPA 

• Filtr wstępnego oczyszczania 

• Kaniula nosowa - 2szt 

• Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim 

• Kabel zasilający 



 
 

 

2 

Projekt „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi”                                                                                            

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014-2020 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z pkt III ppkt A zapytania ofertowego nr 530/GOZ/2021 dotyczącego dostawy fabrycznie nowych 

koncentratorów tlenu – 3 szt.  

 kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu: 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, 

musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – 

specyfikacja techniczno-funkcjonalna sprzętu (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, 

natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.  

Zamawiający dopuści wszystkie prawidłowo złożone oferty. 

 

 

PYTANIE 2. 

 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na koncentrator tlenu o parametrach technicznych podanych w 

załączniku? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, jak wskazaliśmy w odpowiedzi do pytania 1.  

Zgodnie z pkt III ppkt A zapytania ofertowego nr 530/GOZ/2021 dotyczącego dostawy fabrycznie nowych 

koncentratorów tlenu – 3 szt.  

 kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu: 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, 

musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – 

specyfikacja techniczno-funkcjonalna sprzętu (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, 

natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.  

Zamawiający dopuści wszystkie prawidłowo złożone oferty. 
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PYTANIE 3. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy sprzętu za pomocą firmy kurierskiej do siedziby realizacji 

projektu? Koncentratory tlenu są bardzo łatwymi w obsłudze urządzeniami medycznymi. Nie jest konieczna 

jakaś specjalna procedura uruchomienia ani instalacji. W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 staramy 

się ograniczać kontakty. Należy również mieć na uwadze dodatkowe koszty związane z ewentualną usługą 

na miejscu. W przypadku konieczności przekazania jakichkolwiek wskazówek dotyczących obsługi sprzętu 

służymy pomocą telefonicznie. Ponadto każde urządzenie jest wyposażone w instrukcję obsługi w języku 

polskim.    

ODPOWIEDŹ: 

Tak, w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający dopuszcza możliwość 

ewentualnej dostawy za pomocą firmy kurierskiej.  

 

PYTANIE 4. 

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o max. stężeniu 95%? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak jak wcześniej Zamawiający wskazał w odpowiedzi do pytań 1 i 2.  

Zgodnie z pkt III ppkt A zapytania ofertowego nr 530/GOZ/2021 dotyczącego dostawy fabrycznie nowych 

koncentratorów tlenu – 3 szt.  

 kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu: 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, 

musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – 

specyfikacja techniczno-funkcjonalna sprzętu (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, 

natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.  

Zamawiający dopuści wszystkie prawidłowo złożone oferty. 
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PYTANIE 5. 

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu bez klucza? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak jak wcześniej Zamawiający wskazał w odpowiedzi do pytań 1, 2 i 4.  

Zgodnie z pkt III ppkt A zapytania ofertowego nr 530/GOZ/2021 dotyczącego dostawy fabrycznie nowych 

koncentratorów tlenu – 3 szt.  

 kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu: 

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, 

musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – 

specyfikacja techniczno-funkcjonalna sprzętu (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, 

natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.  

Zamawiający dopuści wszystkie prawidłowo złożone oferty. 

 

PYTANIE 6. 

Prosimy doprecyzować czy Zamawiającemu chodzi o wskaźnik czystości tlenu, czy też o wskaźnik stężenia 

tlenu? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak jak w specyfikacji techniczno-funkcjonalnej przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 

530/GOZ/2021 Zamawiającemu chodzi o wskaźnik czystości tlenu. 

PYTANIE 7. 

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poziomie hałasu ≤48 dB? 

ODPOWIEDŹ:  

Tak, Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poziomie hałasu ≤ 48 dB. 


