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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426898-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, 
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 177-426898

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Adres pocztowy: ul. Krucza 38/42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Edyta Warowna
E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl 
Tel.:  +48 226619169
Faks:  +48 226296576
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gunb.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://gunb.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, 
systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowy
Numer referencyjny: BAF.260.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej 
wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowy, zwanego 
dalej „systemem EDB”.
2. Na przedmiot zamówienia składa się zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji.
3. Zamówienie podstawowe obejmuje w szczególności następujące obowiązki Wykonawcy:
1) zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu EDB w wersji webowej,
2) zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu EDB w wersji mobilnej.
4. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje następujące obowiązki Wykonawcy:
1) świadczenie usługi modyfikacji wdrożonego systemu EDB, zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej,
2) świadczenie wsparcia technicznego, rozumianego jako pomoc administratorom systemu EDB, zarówno w 
wersji webowej, jak i mobilnej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej 
wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowy, zwanego 
dalej „systemem EDB”.
2. Na przedmiot zamówienia składa się zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji.
3. Zamówienie podstawowe obejmuje w szczególności następujące obowiązki Wykonawcy:
1) zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu EDB w wersji webowej, tj.:
a) analizę wymagań i specyfikacji potrzeb Zamawiającego,
b) zaprojektowanie, budowę i testowe wdrożenie wersji webowej systemu EDB,
c) wykonanie dokumentacji administratora i użytkownika,
d) zapewnienie warunków do przeprowadzenia przez Zamawiającego testów poprawności funkcjonowania 
wersji webowej systemu EDB,
e) wdrożenie produkcyjne wersji webowej systemu EDB,
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej w szczególności dotyczącej API (Application Programming 
Interface), architektury, kodu źródłowego systemu EDB,
2) zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu EDB w wersji mobilnej, tj.:
a) zaprojektowanie, budowę i testowe wdrożenie systemu EDB na urządzenia mobilne,
b) zapewnienie warunków do przeprowadzenia przez Zamawiającego testów poprawności funkcjonowania 
oprogramowania mobilnego systemu EDB,
c) wdrożenie produkcyjne mobilnej wersji systemu EDB, z możliwością bezpłatnego pobrania i 
nieograniczonego używania i dostępu, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek opłat (w tym 
mikropłatności), bezpośrednio ze sklepów Google Play (Android), AppStore (iOS),
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu EDB w wersji mobilnej.
4. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje następujące obowiązki Wykonawcy:
1) świadczenie usługi modyfikacji wdrożonego systemu EDB, zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej, tj. 
wprowadzanie zmian w funkcjonalności tego systemu, która może obejmować:
a) zmiany struktur danych (w tym tworzenie nowych struktur),
b) zmiany nawigacji w systemie,
c) zmiany algorytmów funkcji, w tym dodawanie nowych funkcji,
d) zmiany definicji raportów i dodawanie nowych raportów,
e) tworzenie i modyfikacje API,
w liczbie 400 godzin łącznej pracy Wykonawcy, przypadających na okres 12 miesięcy,
2) świadczenie wsparcia technicznego, rozumianego jako pomoc administratorom systemu EDB, zarówno w 
wersji webowej, jak i mobilnej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego zawiera Załącznik nr 1 do 
SIWZ.
6. Zamawiający, stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), co najmniej 1 osoby wykonującej czynności administracyjno-biurowe, 
nieprzerwanie przez cały okres wykonywania tych czynności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. Opis zamówienia objętego prawem opcji znajduje się w sekcji II.2.4 ogłoszenia.
3. Zamawiający zastrzega, że prawo opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem, co oznacza, że 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa 
opcji.
4. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji w określonym zakresie powiadomi Wykonawcę na piśmie, poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ),
Z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 20 % godzin łącznej pracy 
Wykonawcy, o których mowa w sekcji II.2.4 ogłoszenia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe w terminie:
1) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji webowej – do 30 czerwca 2021 r.,
2) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji mobilnej – do 30 listopada 2021 r.
2. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji określony jest w dokumentacji postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone w rozdziale IV SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian warunków zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia 
okoliczności określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, pok. nr 120 poprzez 
upublicznienie wczytanych na platformie ofert – https://gunb.ezamawiajacy.pl.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, 
o którym mowa w ust. 31a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Protokół z przeprowadzonego dialogu 
technicznego stanowi załącznik do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie w postępowaniu wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
5. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
6. Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:
1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 
2017 r., poz. 47),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 1992).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2020
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