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Warszawa, 19 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 Wykonawców 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:
W nawiązaniu do Załącznika nr 1 Istotne Postanowienia Umowy paragraf 11 punkt 1 
prosimy o wprowadzenie podziału kategorii błędów na błąd krytyczny, błąd poważny, błąd 
drobny, gdzie odpowiednia czas wykonania naprawy będzie nie dłuższy niż 36 godzin 
roboczych, 72 godziny robocze oraz 128 godzin roboczych.
tj. 
W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania Błędów (Czas 
Naprawy) niezwłocznie, nie później niż w terminie:
1) 36 Godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia Błędu Krytycznego;
2) 72 Godzin roboczych godzin od otrzymania zgłoszenia Błędu Poważnego;
3) 128 Godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia Błędu Drobnego;
do biegu terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz godzin od 16:00 – 
8:00.
Gdzie:
Błąd Krytyczny 
Nieprawidłowe działanie Systemu powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania 
z Systemu, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje on 
spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność 
uruchomienia Systemu, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich 
spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji 
Systemu.

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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Błąd Poważny
Nieprawidłowe działanie Systemu powodujące ograniczenie korzystania 
z Systemu przy zachowaniu spełniania przez System jego podstawowych funkcji. 
Przykładem Błędu Poważnego jest niedostępność niekrytycznych funkcji Systemu.
Błąd Drobny 
Nieprawidłowe działanie Systemu nie powodujące ograniczenia korzystania 
z Systemu. Przykładem Błędu Drobnego jest np. błąd językowy w interfejsie.
Czas Naprawy Czas liczony od momentu przekazania zgłoszenia o Błędzie do momentu 
wykonania Naprawy. Za moment przekazania uznaje się moment otrzymania zgłoszenia 
o Błędzie na adres email Podwykonawcy wskazany w niniejszej Umowie.
Obejście 
Przywrócenie funkcjonowania Systemu poprzez zminimalizowanie uciążliwości Błędu
i doprowadzenie Systemu do działania zgodnego z wymaganiami wynikającymi z Umowy. 
Obejście nie stanowi usunięcia Błędu, jednak pozwala korzystać nieprzerwanie 
z wszystkich funkcjonalności Systemu oraz infrastruktury.
Czas Obejścia Czas liczony od momentu przekazania zgłoszenia o Błędzie do momentu 
wykonania Obejścia.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że w zamierzeniu system e-CRUB ma wyeliminować dołączanie w 
formie papierowej uprawnień budowlanych przez uczestników procesu budowlanego na 
różnych etapach inwestycji. Jedną z podstawowych funkcji systemu e-CRUB będzie 
zapewnienie pracownikom organów administracji budowlanej bieżącego monitorowania 
uprawnień osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nawet 
krótkotrwały brak takiej możliwości może spowodować spowolnienie postępowania 
prowadzonego przez organ i jednocześnie wypaczyć sens wprowadzenia nowego 
systemu e-CRUB.
W związku z powyższym, Zamawiający nie przychyla się do propozycji Wykonawcy, aby 
do biegu terminów nie zostały wliczane dni ustawowo wolne od pracy oraz godziny od 
16:00 – 8:00. Ponadto, podział na zaproponowane kategorie błędów jest nieostry i może 
budzić wątpliwości na etapie późniejszej współpracy pomiędzy Stronami, dlatego też 
Zamawiający również w tym zakresie nie przychyla się do wnioskowanej zmiany.
Pytanie nr 2:
Dotyczy OPZ: Prosimy o informację jakie jest przewidywane obciążenie nowego systemu 
e-CRUB oraz jaka jest przewidywana ilość jednoczesnych użytkowników. 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że z systemu będzie korzystało do 10 000 pracowników różnych 
organów. Natomiast przewidywana liczba użytkowników korzystających jednocześnie z 
wyszukiwarki publicznej jest niemożliwa do określenia.
Pytanie nr 3:
Dotyczy pkt III. pkt 11 SIWZ: Wykonawca zwraca uwagę, iż na etapie ofertowania 
w ramach zamówień publicznych wskazuje się czy Wykonawca zamierza skorzystać 
z podwykonawstwa. Jest to zresztą zgodne z treścią zawartą przez Zamawiającego 
w pkt 4 formularza ofertowego, gdzie wskazuje się właśnie zamiar podwykonawstwa. 
W ramach postępowań prowadzonych w trybie PZP, nie wskazanie podwykonawstwa 
na etapie ofertowania nie może pozbawić generalnie możliwości skorzystania przez 
Wykonawcę z podwykonawstwa na etapie wykonywania umowy, gdyby taka potrzeba 
wynikła w tym czasie. Stąd Wykonawca prosi o usunięcie z SIWZ zdania: "Brak 



________________________________________________________________________________________________

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

powyższych informacji oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał 
z podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia".
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału 3 ust. 11 SIWZ, brak wskazania 
informacji o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom w pozycji nr 4 formularza 
ofertowego (Załącznik nr 4 do SIWZ) jest jednoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, 
ważnym na dzień składania ofert, o niekorzystaniu z podwykonawców przy wykonywaniu 
zamówienia. Powyższe nie uniemożliwia Wykonawcy powierzenia podwykonawcy 
wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji, zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy. 
Tym samym, Zamawiający nie przychyla się do usunięcia wnioskowanego zapisu z SIWZ.
Pytanie nr 4:
Dotyczy par. 1 ust. 6 wzoru Umowy: Czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy 
zdalnego dostępu do środowiska sprzętowo-programistycznego, w którym pracuje 
systemu CRUB w celu wykonania Umowy. Jest to uzasadnione sprawnością realizacji 
umowy oraz względami epidemiologicznymi.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie Wykonawcy zdalnego dostępu do 
środowiska sprzętowo-programistycznego, w którym pracuje system CRUB w celu 
realizacji umowy. W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 
ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację Załącznika nr 1 do SIWZ 
- istotnych postanowień umowy, tj. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w swojej siedzibie/zdalnie, dane i środowiska 
sprzętowo-programistyczne, w których pracuje system CRUB, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.”.  
Pytanie nr 5:
Dotyczy pkt III 3 OPZ: "W ramach realizacji projektu, do nowego systemu e-CRUB, 
przeprowadzona zostanie migracja danych z obecnie użytkowanego w GUNB systemu, 
który został wykonany w technologii Lotus Notes. Należy uwzględnić migrację danych 
z obecnie użytkowanego Rejestru od 1995 r. dotyczących ok.123 tys. uprawnionych 
i 1,5 tys. ukaranych." Prosimy o wskazanie w jakiej wersji Zamawiający posiada 
oprogramowanie Lotus Notes.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że Zamawiający posiada oprogramowanie serwerowe Lotus 
Domino Server Release 6.5 for Windows.
Pytanie nr 6:
W zależności od daty udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawca prosi o wydłużenie 
terminu składania ofert, tak aby miał czas na zapoznanie się odpowiedziami 
i przygotowanie oferty. Wykonawca wskazuje, iż po otrzymaniu odpowiedzi, potrzebne 
są co najmniej 3 dni robocze na przygotowanie oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający, 
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:
1) Rozdział VI ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opatrzonej 
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, z dopiskiem:
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„Oferta 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. Nie otwierać przed 26 czerwca 2020 r., godz. 10:30”.”,
2) Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, 
ul. Krucza 38/42, Kancelaria Ogólna, pok. 12 P, w terminie do 26 czerwca 2020 r.
do godz. 10:00, lub przesłać pocztą (za termin złożenia oferty przyjmuje się wówczas 
fizyczne dotarcie oferty do Zamawiającego).”,

3) Rozdział XI ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, pok. 204. Otwarcie 
ofert jest jawne.”.

Zmodyfikowana SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, 
stanowią załączniki do niniejszego pisma.

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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