
________________________________________________________________________________________________

ul. Krucza 38/42                                                                                                                                           tel. 22 661-93-07
00-926  Warszawa                                                                                                                 fax  22 629-65-76, 661-90-95

Warszawa, 23 czerwca 2020 r.

znak sprawy: BAF.260.4.2020

Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, 
budowę i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - 
Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego 
Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, wraz 
z budową wyszukiwarki publicznej.

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:
Pytanie nr 1:
Czy prawo opcji, o którym mowa w SIWZ punkt I.4 dotyczy aktualnego systemu, czy też 
systemu, który będzie dopiero pisany. W przytoczonym punkcie znajduje się zapis "tj. 
wprowadzania zmian w funkcjonalności istniejącego systemu e-CRUB". Natomiast w 
zalącznik_nr_3 mamy zapis "Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji powiadomi 
Wykonawcę w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego". 
Prosimy o doprecyzowanie, którego systemu (starego czy nowego) dotyczy prawo opcji.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w Rozdziale I 
ust. 4 SIWZ, dotyczy świadczenia usług modyfikacji systemu e-CRUB zbudowanego i 
wdrożonego w ramach zamówienia podstawowego, objętego niniejszym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
Zamawiający w Rozdziale I ust. 1 SIWZ wskazał, że poprzez wykonanie „systemu e-CRUB”, 
rozumie „zaprojektowanie, budowę i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej 
Zamawiającego - Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz 
Centralnego Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, 
wraz z budową wyszukiwarki publicznej”.

1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej 
„ustawą”.
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Pytanie nr 2:
Czy istnieje możliwość uzyskania informacji o strukturze danych aktualnego systemu 
e-CRUB? Potrzebujemy oszacować czasochłonność migracji, a informacja o samym 
wolumenie danych nie jest wystarczająca.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Struktura danych aktualnego systemu CRUB jest analogiczna do wymagań zawartych 
w Rozdziale IV ust. 4-7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 
zamówienia podstawowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
Architektura, rozwiązania i metody zastosowane w aktualnym systemie CRUB wynikają z 
wersji środowiska (systemu) Lotus Domino Server Release 6.5 for Windows, w którym 
uruchomiony jest obecny system CRUB.

Pytanie nr 3:
Co zamawiający rozumie pod pojęciem "zarządzanie wydrukami" - jako jedna 
z funkcjonalności dla użytkowników.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że zarządzanie wydrukami oznacza mechanizm, który będzie 
pozwalał osobom, z przypisaną właściwą rolą administracyjną, na przydzielanie uprawnień 
umożliwiających wydruk poszczególnych kart systemu e-CRUB, decyzji, raportów i 
zestawień.

Pytanie nr 4:
Co oznacza zapis "W systemie e-CRUB musi być wydzielona warstwa integracyjna, która 
będzie umożliwiać integrację z zewnętrznymi źródłami danych (Źródło-pl.ID) oraz 
udostępniać im dane z systemu". W jaki sposób system ma zapewnić integrację i czym jest 
Źródło-pl.ID".
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Wydzielona warstwa integracyjna oznacza zastosowanie takiego mechanizmu, który będzie 
pełnił rolę pośredniczącą pomiędzy systemem e-CRUB a zewnętrznym źródłem danych 
(Źródło-pl.ID). Integracja z systemem Źródło-pl.ID może być realizowana przy 
wykorzystaniu np. interfejsów programistycznych API.
Aplikacja ŹRÓDŁO umożliwia dostęp do rejestru PESEL, prowadzonego przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji. Rejestr zawiera informacje o obywatelach polskich 
oraz cudzoziemcach, którym nadano numer PESEL. Szczegółowy zakres danych i 
informacji gromadzonych w rejestrze PESEL jest określony w ustawie z 24 września 2010 
r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.).
W ramach aktualnie prowadzonych centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia 
budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dane 
zawarte w rejestrach są weryfikowane na podstawie danych i informacji zawartych w 
rejestrze PESEL. Weryfikacja odbywa się wówczas, gdy zaistnieje taka potrzeba – np. w 
przypadku niekompletnych danych, gdy zachodzi podejrzenie, że dane są nieprawidłowe 
bądź nieaktualne. Pola podlegające weryfikacji to: PESEL, imiona, nazwisko, adres (ulica, 
nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kod TERYT), status (żyje/nie żyje).
Obecnie, dostęp do aplikacji ŹRÓDŁO zainstalowanej na jednym z komputerów w siedzibie 
Zamawiającego odbywa się na podstawie czytnika do kart kryptograficznych. Każdy z 
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upoważnionych pracowników ma swoją kartę, opatrzoną hasłem.
Po zbudowaniu nowego e-CRUB, dane zawarte w centralnych rejestrach miałyby podlegać 
automatycznej weryfikacji z danymi i informacjami zawartymi w rejestrze PESEL (w wyżej 
wymienionym, dotychczasowym zakresie).
Dodatkowy opis i informacje związane z systemem Źródło-pl.ID dostępne są pod adresem 
internetowym https://plid.obywatel.gov.pl/zrodlo-urzednik.

Z poważaniem

D Y R E K T O R  G E N E R A L N Y
GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Anna Januszewska
(dokument podpisano elektronicznie)
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