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Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

znak sprawy: BAF.260.7.2020

Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
internetowego serwisu służącego do obsługi punktu kontaktowego
do spraw wyrobów budowlanych wraz z dostawą i instalacją systemu 
zarządzania treścią (CMS).

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, na 
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy1, udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie 
art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1:
Rozdział 2, punkt 3.1): 
kody HTML szablonów graficznych stron internetowych portalu cyfrowego PK, muszą 
wyświetlać się prawidłowo na co najmniej następujących przeglądarkach internetowych: 
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge dla oficjalnych 
najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) wydanych przez producentów 
oraz dla trzech wersji wcześniejszych produktu, 
- cofnięcie się o trzy wersje, w przypadku przeglądarki Internet Explorer oznacza dążenie 
do kompatybilności z wersją IE 8, która powstała w 2009 roku. Stworzenie nowoczesnej 
strony kompatybilnej z tą wersją może być niemożliwe. Czy w tym przypadku można 
ograniczyć kompatybilność systemu tylko do najnowszej wersji IE 11 (z 2013 r.)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, tj. w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kody HTML szablonów graficznych stron internetowych portalu cyfrowego PK muszą 

1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), 
zwana dalej „ustawą”.
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wyświetlać się prawidłowo na co najmniej następujących przeglądarkach 
internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge dla 
oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) wydanych przez 
producentów oraz dla trzech wersji wcześniejszych produktu, z zastrzeżeniem że 
Internet Explorer można ograniczyć do najnowszej wersji IE 11, jak również dla 
przeglądarek tabletów i telefonów komórkowych instalowanych na najpopularniejszych 
urządzeniach mobilnych (Apple iPad i iPhone, tablety i telefony z systemem Android 
oraz Windows, Windows Phone),”.

Pytanie nr 2:
Rozdział 3, punkt 6:
Blok opisowy 
Umożliwia wstawianie w serwisie bloku opisowego w dowolnych, zdefiniowanych na etapie 
projektowania witryny, miejscach na stronie. Moduł posiada edytor WYSIWYG.
- Czy w tym punkcie chodzi o możliwość wstawiania dowolnego formatowanego tekstu
w dowolnej sekcji strony (np. paski boczne, przed lub za treścią, stopka) czy o możliwość 
dodawania opisów objaśniających przeznaczenie np. do sekcji/pól formularzy (didaskalia)?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że w Rozdziale 3 zapis ust. 6 odnosi się do możliwości wstawiania 
dowolnego formatowanego tekstu w dowolnej sekcji strony (np. paski boczne, przed lub za 
treścią, stopka).
Pytanie nr 3:
Rozdział 3, punkt 7.2):
[WYSIWYG musi posiadać] pole styl – zawierające predefiniowane style CSS, 
- Treści wprowadzane w edytorze można bezpośrednio modyfikować opcjami np. do 
zmiany koloru czy rozmiaru tekstu, a domyślny wygląd obiektów będzie definiowany poza 
edytorem, przez przyjęty szablon wyglądu, w związku z czym dodatkowe pole do stylu 
wydaje się zbędne. Proszę o opis docelowego działania pola styl, jeśli jego obecność jest 
uzasadniona.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, tj. w Rozdziale III ust. 7 zostaje wykreślony pkt 2.
Pytanie nr 4:
Rozdział 3, punkt 7.9):  
[WYSIWYG musi posiadać] opcje: Wstaw/Edytuj/Usuń załącznik, grafikę, Flash, 
hiperłącze, kotwicę,  
- technologia flash została już niemal całkowicie wycofana i jest niezalecana z uwagi na 
aspekt bezpieczeństwa. Czy w tym punkcie można pominąć możliwość 
wstawiania/edycji/usuwania obiektów flash? 
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Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, tj. w Rozdziale III ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) opcje: Wstaw/Edytuj/Usuń załącznik, grafikę, hiperłącze, kotwicę,".

Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
załącznik do pisma.
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