
 

 

NEO ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 
30 – 437 Kraków 
 
Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 23.12.2020 r. do Zapytania 3/2020 NEO ROBOTICS 
ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dotyczącego 
zamówienia na wybór dostawcy materiałów jednorazowych do zabiegów operacyjnych   
 
 
Pytanie 1: 
 
Dotyczy Załącznik nr 1/Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Nr 
3/2020 Pakiet VIII Materiały jednorazowe. 
 
Pytanie 1 do Pakiet VIII Materiały jednorazowe. 
Prosimy o sprecyzowanie i podanie w kolumnie „jednostka miary” oraz „ilość” konkretnych 
wartości ponieważ prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający wyjaśnia iż w zakresie PAKIET VIII Materiały jednorazowe:  

a/ treść wskazana w poz. Jednostka Miary jest zastąpiona treścią: SZTUKA 
b/ treść wskazana w poz. Ilość jest zastąpiona treścią: 96  
 

Powyższe stanowiło przedmiot sprostowania dokonanego przez Zamawiającego w 
dniu 23.12.2020 r. W konsekwencji zarówno na:  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
oraz stronach internetowych Zamawiającego  
https://zabiegidavinci.pl/  
https://www.szpitalnaklinach.pl/  
tego samego dnia zamieszczone zostało aktualne brzmienie Załącznika nr 1 / 
Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Nr 3/2020 obowiązującego 
dla Zamówienia 3/2020 Materiały Jednorazowe_Zadanie1.3 

  
 
Pytanie nr 2: 
 
Co Zamawiający rozumie jako załącznik nr 3 w pkt XIX jako oświadczenie? Załącznik nr 3 
stanowi wzór umowy a nie oświadczenie.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający jako załącznik nr 3 w pkt XIX rozumie oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Wykonawcy.  
 
W zapytaniu ofertowym w pkt XIII.3, pkt XXI.3), pkt XXIV.12 wskutek oczywistej omyłki 
pisarskiej dołączonemu do zapytania ofertowego załącznikowi w postaci „Wzoru umowy” 
nadano numer 2 zamiast numer 3, natomiast załącznikowi w postaci „Oświadczenia o sytuacji 
ekonomicznej i finansowej” nadano numer 3 zamiast numeru 2. Co wynika wprost z listy 
Załączników dołączonej do zapytania ofertowego jak i z numeracji poszczególnych 
załączników dołączonych do zapytania ofertowego jako odrębne dokumenty. 
 



 

Wszystkie zmiany dokonane w efekcie odpowiedzi na Pytania Oferenta zostały uwzględnione 
odpowiednio w treści Zapytania ofertowego i opublikowane na stronach: 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
https://zabiegidavinci.pl/ 
 
https://www.szpitalnaklinach.pl/  
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