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WYKONAWCY

dotyczy: Modemizacja systemu skladowania danych w Centrum zapasowym (zamowienie 7/pn/2020)

Na podstawie art. 38 ust2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych zwanej dalej
„pzp", przekazuj^ Panstwu tresc wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytania do SIWZ, jakie w dniu
22.07.2020 r. (e-mail g. 13.57) wplyn^ly w zwiqzku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie

zamowienia publicznego oraz udzielam wyja^nien (odpowiedzi).

Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal zlozony z zachowaniem terminu, o ktotym mowa w art. 38 ust.

1 .pzp.

Zapvtanie nr 1

Pytanie do §6 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o wyrazenie zgody na ograniczenie calkowitej odpowiedzialnosci wykonawcy z tytuhi realizacji

przedmiotowej umowy w ten sposob, aby w3aiosila ona maksymalnie 100% wynagrodzenia netto,

o ktorym mowa w §3 ust. 1. W tym celu, wnioskujemy, aby przedmiotowy ust. 2 w §6 rozszerzyc o tresc:

"... z zastrzezeniem jednak, ze calkowita odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytuhi realizacji Umowy

(z wyl^czeniem szkod wyrz^dzonych z winy umyslnej) nie przekroczy 100% wynagrodzenia netto

okreslonego w §3 ust. 1 Umowy."

Odpowiedz (wvi asnienie)

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zmian^ tresci §6 ust.2 wzoru umowy stanowiqcego,

iz „Zamawiajqcemu przyshiguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiiaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody."

Zastrzezenie powyzsze odnosi si^ do rzeczywistego rozmiaru szkody i nie stanowi zapisu umownego
nadmiemego. Zamawiajqcy jako jednostka sektora finansow publicznych nie widzi przeslanek dla
odst^pienia od powyzszego zapisu umowy. Zamawiaj^cy nie moze pozbawic siq mozliwosci dochodzenia
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odszkodowania uzupehiiaj^cego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej s2kody, w praypadku zaistnienia
takiej koniecznosci.

Powyzsz^ argumentacj? nalezy odpowiednio odniesc rowniez do zapisu §2 ust.6 wzoru ■ Umowy
o zachowaniu poufhosci w NFZ stanowi^cej zai^cznik nr 3 do wzoru umowy (umowa podstawowa).

Udzielone odpowiedzi (wyjasriienia) nie stanowi^ zmiany tre^ci SIWZ.

Termin skjadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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