
 

 

NEO ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa 
ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 
30 – 437 Kraków 
 
 

Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 22.12.2020 do Zapytania 2/2020 NEO 
ROBOTICS dotyczącego zamówienia na świadczenie usług odbioru, transportu 

i utylizacji odpadów medycznych, zadane za pośrednictwem  
Bazy konkurencyjności. 

 
 
Pytanie 1: 
 
proszę o usunięcie z paragraf 2 ust. 3 projektu umowy zapisu w brzmieniu "Do faktury 
Wykonawca dołącza „Karta przekazania odpadu” podpisane przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy." Karty przekazania odpadu są generowane 
elektronicznie na platformie BDO , zatem nie ma podstawy do żądania, aby do faktury 
dołączana była papierowa karta przekazania odpadu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający po analizie treści Pytania dokonuje zmiany treści projektu Umowy we 
wskazanym w Pytaniu zakresie. 
 
 
Pytanie 2: 
 
Proszę o wykreślenie z paragraf 5 ust. 2 projektu umowy zapisu w brzmieniu: 
"przesłania po telefonicznym zgłoszeniu, na podany przez Zamawiającego adres 
poczty elektronicznej sprawozdania – zbiorczego zestawienia danych, które zgodnie z 
art. 75 i art. 76 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz.U. 2020, poz. 797) wytwarzający odpady ma obowiązek sporządzić i przesłać do 
Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów". 
Sprawozdanie z wytworzonych opadów medycznych Zamawiający składa w formie 
elektronicznej przez platformę BDO na podstawie 
widniejących w BDO elektronicznych kart przekazania odpadu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający po analizie treści Pytania dokonuje zmiany treści projektu Umowy we 
wskazanym w Pytaniu zakresie. 
 
 
  



 

Pytanie 3: 
 
Proszę o wykreślenie z treści zapytania wymogu posiadania zezwolenia na zbieranie 
odpadów. W przypadku Wykonawcy , który ma zezwolenie na transport i 
przetwarzanie odpadów i tym samym gwarantuje, że odbierane od Zamawiającego 
odpady medyczne stanowiące przedmiot zamówienia będą transportowane 
bezpośrednio do miejsca ich unieszkodliwienia (spalarnia), zezwolenie na zbieranie 
odpadów w świetle przepisów prawa nie jest wymagane. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający po analizie treści Pytania dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego 
we wskazanym w Pytaniu zakresie. 
 
 
Wszystkie zmiany dokonane w efekcie odpowiedzi na Pytania Oferenta zostały 
uwzględnione odpowiednio w treści projektu Umowy oraz treści Zapytania ofertowego 
i opublikowane na stronach: 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
https://zabiegidavinci.pl/ 
 
https://www.szpitalnaklinach.pl/  
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