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Warszawa, 18 września 2020 r.

znak sprawy: BAF.260.9.2020

Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, 
budowę i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej 
przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznego 
dziennika budowy.

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:
Odnośnie punktu IV.1.2.2.1.1): 
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez sformułowanie 
“oferującego usługi publiczne”. 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że przez "system teleinformatyczny oferujący usługi publiczne" 
rozumie system teleinformatyczny wykonany dla podmiotu publicznego, umożliwiający 
obywatelom lub jednostkom organizacyjnym wykonanie obowiązku lub uprawnienia 
określonego przepisem prawa, przy wykorzystaniu tego systemu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na odległość, tzn. bez jednoczesnej obecności Stron.
Poprzez podmiot publiczny Zamawiający rozumie podmiot znajdujący się w katalogu 
jednostek tworzących sektor finansów publicznych, zgodnie z art. 9 ustawy o finansach 
publicznych2, tj.:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) związki metropolitalne;
4) jednostki budżetowe;
5) samorządowe zakłady budżetowe;
6) agencje wykonawcze;
7) instytucje gospodarki budżetowej;

1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
zwana dalej „ustawą”,

2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.).
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8) państwowe fundusze celowe;
9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

10) Narodowy Fundusz Zdrowia;
11) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
12) uczelnie publiczne;
13) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
14) państwowe i samorządowe instytucje kultury;
15) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, 
instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Pytanie nr 2:
Odnośnie punktu IV.1.2.2.1.: 
Czy Zamawiający dopuszcza, by zmienić warunek z “w okresie ostatnich 3 lat” na 
“w okresie ostatnich 5 lat”? Tego typu duże projekty potrzebują długiego terminu realizacji, 
stąd też uprzejmie proszę o zmianę niniejszego warunku, co z pewnością nie obniży 
konkurencyjności ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.2.1 SIWZ. Warunek ten został określony zgodnie
z wymaganiami ustawy, a na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający 
wymaga dokumentów zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia3. Przepis zawarty w § 2 
ust. 5 pkt 2 rozporządzenia ma charakter fakultatywny dla Zamawiającego. Wykonawca 
nie przedstawił przekonujących argumentów popierających swój wniosek o zmianę 
warunku udziału w postępowaniu.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura

 Administracyjno-Finansowego
(-)

Wioleta Krzemień
 (dokument podpisany elektronicznie)

3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
 żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), 
zwane dalej „rozporządzeniem”.
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