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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 26/pn/2019 - ushiga wsparcia oraz aktualizacji sygnatur dla urz^dzen

Checkpoint firewall (zamowienie 26/pny2019)

Na podstawie art, 38 ust.2 w zw. z ust. la ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 2;am6wieh

publicznych, zwanej dalej „pzp", przekazuj? Pahstwu tresc wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ -

zapytah do SIWZ, jakie wplyn?ly w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie

zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnieh (odpowiedzi).

Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostai zlozony po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 38

ust.l pzp, mimo to Zamawiajqcy podj^l decyzj? o udzieleniu odpowiedzi.

Zapytanie 1:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu maksymalnej odpowiedzialnosci wykonawcy do 3

krotnosci wartosci kontraktu.

Wzgl^dnie, w przypadku braku zgody na tak^ zmian?, wykonawca wnosi o wyl^czenie z zasad

odpowiedzialnosci ogolnej utraconych korzysci.

Odpowiedz:

Zamawiaj^cy jako jednostka sektora finansow publicznych nie widzi przeslanek dla ograniczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy. Zamawiaj^cy nie moze pozbawic si? mozliwosci dochodzenia

odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci, a wi?c w przypadku, gdy kara umowna - naliczana w okohcznosciach wskazanych
we wzorze umowy - nie wystarcza na pokrycie szkody.
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Zapytanie 2:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie czasowego ograniczenia obowi^zku zachowania pou&osci
do, 10 lat (obecnie obowi^zek ten-jest nieograniezony w ezasie, eo jest nadmiarowe).

Odpowiedz:

Zgodnie z §2 ust.l pkt 7 wzoru umowy o zaehowaniu poufiiosei Wykonawca zostaje
zobowi^zany, na pisemny wniosek Zamawiaj^eego lub w przypadku zakonezenia wspolpraey, do
niezwloeznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszezenia na wlasny koszt wszelkieh materialow

zawieraj^eyeh jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami b^d^cymi
w posiadaniu Wykonawey.

W kontekscie powyzszego.zapisu, wprowadzanie ograniczenia czasowego obowi^zku zachowania
poufhosci do 10 lat, nalezy ocenic jako bezprzedniiotowe.

Udzielone odpowiedzi nie stanowi^ zmiany tresei SIWZ. Termin skladania i otwareia ofert

pozostaje bez zmian.
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