
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 10.07.2020 r. 
 

 

Modyfikacja SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i 2020), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Kontraktowanie 
aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu 
„Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” 
w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”; numer 
sprawy: 28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 121-296469 z dnia 25-06-2020 r. 

 

 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

SIWZ – pkt 14.1.4) - było 
4) Kryterium 4 - Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy „S” –  

15 pkt 
Zamawiający przyzna punkty w Kryterium nr 4 w zależności od deklaracji Wykonawcy w zakresie deklaracji 
zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, przez 
cały okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
426, z późn. zm.). 

Punkty w Kryterium nr 3 przyznane zostaną w sposób następujący: 

a) za brak deklaracji zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, przez cały okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy 
określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) - Wykonawca otrzyma 0 
pkt; 

a) za zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, przez cały okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy 
określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) – Wykonawca otrzyma 15 
pkt. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do czynności administracyjnych, pod 
warunkiem, że będą one związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia. 

SIWZ – pkt 14.1.4) – powinno być 
4) Kryterium 4 - Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy „S” –  

15 pkt 
Zamawiający przyzna punkty w Kryterium nr 4 w zależności od deklaracji Wykonawcy w zakresie deklaracji 
zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, przez 
cały okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 
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1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
426, z późn. zm.). 

Punkty w Kryterium nr 4 przyznane zostaną w sposób następujący: 

a) za brak deklaracji zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, przez cały okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy 
określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) - Wykonawca otrzyma 0 
pkt; 

b) za zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia 1 osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, przez cały okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy 
określonego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) – Wykonawca otrzyma 15 
pkt. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do czynności administracyjnych, pod 
warunkiem, że będą one związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia. 
W przypadku, jeżeli w Kryterium nr 2 lub w Kryterium nr 3 lub w Kryterium nr 4 Wykonawca nie dokona wyboru 
żadnej ze wskazanych przez Zamawiającego opcji, Zamawiający przyzna w danym kryterium 0 pkt. 
W przypadku, jeżeli w Kryterium nr 2 lub w Kryterium nr 3 lub w Kryterium nr 4 Wykonawca dokona wyboru 
więcej niż jednej ze wskazanych przez Zamawiającego opcji, Zamawiający przyzna najniższą liczbę punktów, 
możliwą spośród wybranych przez Wykonawcę i poprawi ofertę Wykonawcy w ww. zakresie, jako inną omyłkę 
określoną w art. 87 ust. 2 pkt 3. Ustawy. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt IV. 1. 2) – było 
2) Podstawę audytu „zerowego” będą stanowiły, co najmniej: 

a) wywiady z przedstawicielami wskazanych jednostek służb statystyki publicznej (GUS  
i CIS w siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu) przeprowadzone poprzez komunikator internetowy 
Lync lub pocztą elektroniczną (email), 

b) obserwacje on-line audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (GUS i CIS z 
siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), 

c) obserwacje on-line audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni GUS zarządzanych przez CIS 
(lokalizacja Warszawa i Radom), 

d) obserwacje on-line audytora dotyczące bezpieczeństwa 4 kluczowych systemów teleinformatycznych 
statystyki publicznej i wskazanych przez Zamawiającego pozostałych 8 systemów statystyki publicznej,  

e) zgromadzone materiały audytowe w postaci dokumentacji bezpieczeństwa informacji i organizacyjnej 
obowiązującej u Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach służb statystyki publicznej. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt IV. 1. 2) – powinno być 
2) Podstawę audytu „zerowego” będą stanowiły, co najmniej: 

a) wywiady z przedstawicielami wskazanych jednostek służb statystyki publicznej (GUS  
i CIS w siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu) przeprowadzone poprzez komunikator internetowy 
Lync lub pocztą elektroniczną (email), 

b) obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (GUS 
i CIS z siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), 

c) obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni GUS zarządzanych 
przez CIS (lokalizacja Warszawa i Radom), 

d) obserwacje lub wywiady zdalne audytora dotyczące bezpieczeństwa 4 kluczowych systemów 
teleinformatycznych statystyki publicznej i wskazanych przez Zamawiającego pozostałych 8 systemów 
statystyki publicznej,  

e) zgromadzone materiały audytowe w postaci dokumentacji bezpieczeństwa informacji i organizacyjnej 
obowiązującej u Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach służb statystyki publicznej. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy – § 3 ust. 3 pkt 3) – było 
3) podstawę audytu "zerowego" stanowiły będą, co najmniej: 

a) wywiady z przedstawicielami wskazanych jednostek służb statystyki publicznej (GUS i CIS z siedzibą w 
Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), przeprowadzone poprzez komunikator internetowy Lync lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, 

b) obserwacje on-line audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (GUS i CIS z 
siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), 

c) obserwacje on-line audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni GUS zarządzanych przez CIS 
(lokalizacja Warszawa i Radom), 

d) obserwacje on-line audytora, dotyczące bezpieczeństwa 4 kluczowych systemów teleinformatycznych 
statystyki publicznej i wskazanych przez Zamawiającego pozostałych 8 systemów statystyki publicznej,  

e) zgromadzone materiały audytowe w postaci dokumentacji bezpieczeństwa informacji i organizacyjnej 
obowiązującej u Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach służb statystyki publicznej; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór Umowy – § 3 ust. 3 pkt 3) – powinno być 
3) podstawę audytu "zerowego" stanowiły będą, co najmniej: 

a) wywiady z przedstawicielami wskazanych jednostek służb statystyki publicznej (GUS i CIS z siedzibą w 
Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), przeprowadzone poprzez komunikator internetowy Lync lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, 

b) obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (GUS 
i CIS z siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), 

c) obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni GUS zarządzanych 
przez CIS (lokalizacja Warszawa i Radom), 

d) obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa 4 kluczowych systemów 
teleinformatycznych statystyki publicznej i wskazanych przez Zamawiającego pozostałych 8 systemów 
statystyki publicznej,  

e) zgromadzone materiały audytowe w postaci dokumentacji bezpieczeństwa informacji i organizacyjnej 
obowiązującej u Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach służb statystyki publicznej; 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz: 

1) SIWZ – zmieniony w dniu 10-07-2020 r., 
2) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia– zmieniony w dniu 10-07-2020 r., 
3) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 10-07-2020 r., 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 
 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl/
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