
 

 

NEO ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 
30 – 437 Kraków 
 
 
Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 09.02.2021 r. do Zapytania 5.1/2021 NEO 
ROBOTICS ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
dotyczącego zamówienia na wybór dostawcy narzędzi i akcesoriów do robota Da Vinci 
X. Sterylne i niesterylne jedno- i wielorazowego użytku 
 
 

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-02-09 
 
Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 2, § 3 ust. 7. 
 
Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie następującego zapisu: „stanowi 
podstawę do rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 
i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszej Umowy.” 
 
Producent narzędzi chirurgii robotycznej przeprowadza badania laboratoryjne 
reklamowanych narzędzi oraz udziela merytorycznych odpowiedzi i uzasadnień 
technicznych. Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne narzędzi 
wielokrotnego użytku wywołane przez jedną ze stron (Zamawiającego lub 
Producenta), wyników przeprowadzonej analizy laboratoryjnej przez Producenta i 
poziomu interpretacji jej zasadności przez Zamawiającego – w postaci rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i tym samym wywołanie skutku 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 5 
ust. 1 lit. c) niniejszej Umowy - jest rozwiązaniem rażąco niesprawiedliwym i dotkliwym 
dla Oferenta. 
 
W naszym rozumieniu pojedyncza reklamacja narzędzia, z wynikami jej rozpatrzenia - 
nie powinna potencjalnie wpływać na rozwiązanie kontraktu i skutkować wysokimi 
karami umownymi dla Wykonawcy, natomiast powinna poruszać się w ramach 
roszczeń Zamawiającego co do wartości reklamowanego narzędzia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający po analizie treści Pytania uwzględnia proponowane zmiany treści 
projektu Umowy częściowo – w zakresie możliwym dla Zamawiającego ze względu 
na cel przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
§ 3 ust. 7 Umowy otrzymuje brzmienie: 
 
„Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 
4 niniejszego paragrafu lub niezwrócenie kosztów, o których mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do obniżenia wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy o kwotę udokumentowanych kosztów 



 

poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem okoliczności, o 
których mowa powyżej.”  
 

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