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Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. 
poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców 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. 

 

Pytanie 1: 
Czy wszystkie lokalizacje Zamawiającego objęte zakresem tego postępowania znajdują się w Warszawie lub 
Radomiu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia będzie obejmował wszystkie jednostki służb statystyki publicznej, 
tj.: Główny Urząd Statystyczny, szesnaście urzędów statystycznych wraz z oddziałami terenowymi (mającymi 
siedzibę w 16 województwach) oraz jednostki obsługi statystyki publicznej: Centralna Biblioteka Statystyczna (CBS) 
im. Stefana Szulca w Warszawie w budynku GUS, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) w Warszawie w budynku 
GUS (dodatkowo Zakład w Radomiu i Zakład w Łodzi - fizycznie znajdujący się w tym samym budynku co Urząd 
Statystyczny w Łodzi), Zakład Wydawnictw Statystycznych (ZWS) w Warszawie w budynku GUS, a także instytucja 
gospodarki budżetowej (CBiES – Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance). Dodatkowo w Radomiu 
i Warszawie znajdują się serwerownie GUS zarządzane przez CIS. 
 
Pytanie 2: 
Czy wszystkie jednostki GUS posiadają funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji (czy są 
jednostki, które nie posiadają dokumentacji SZBI, które)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W jednostkach służb statystyki publicznej (jssp) zarządzeniem Prezesa GUS został ustanowiony System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej, będącą 
dokumentem strategicznym, który ma charakter nadrzędny w kształtowaniu SZBI. Obecnie trwają prace nad 
wprowadzaniem lub aktualizacją dokumentacji SZBI w jssp. W polityce przyjęto, że Prezes GUS zatwierdza nadrzędne 
polityki w zakresie bezpieczeństwa informacji, dyrektorzy jednostek zatwierdzają dokumenty SZBI, obowiązujące 
wyłącznie w danej jednostce, natomiast Pełnomocnik SZBI zatwierdza pozostałe dokumenty SZBI, (inne niż Polityki 
i zatwierdzone przez Dyrektorów jednostek dokumenty) obowiązujące w statystyce publicznej. Jednostki posiadają 
dokumentację SZBI, jednak nie są to dokumenty przygotowane według jednolitego szablonu. Konieczne jest 
zweryfikowanie, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, posiadanej przez jssp dokumentacji i wydanie 
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rekomendacji w przypadku stwierdzonych niezgodności i braków, które będą stanowiły podstawę do aktualizacji, 
dostosowania lub przygotowania dokumentacji SZBI. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o rozwinięcie pojęcia „obserwacje on-line audytora”, znajdujące się w pt. IV./1./2) Załącznika nr 1 do SIWZ. 
Jak Zamawiający przewiduje realizację tego zadania?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiajacy informuję, że w dniu 10.07.2020 r. upublicznił modyfikację SIWZ, zmieniającą zapisy Załącznika nr 1 do 
SIWZ (OPZ) w zakresie pkt. IV./1./2. Zgodnie z powyższą modyfikacją sformułowanie obserwacje on-line audytora” 
zmienione zostały na: 
− obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego (GUS i CIS z 

siedzibą w Warszawie, Zakład CIS w Radomiu), 
− obserwacje lub wywiady zdalne audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni GUS zarządzanych przez CIS 

(lokalizacja Warszawa i Radom), 
− obserwacje lub wywiady zdalne audytora dotyczące bezpieczeństwa 4 kluczowych systemów 

teleinformatycznych statystyki publicznej i wskazanych przez Zamawiającego pozostałych 8 systemów 
statystyki publicznej. 

W zapisach tych przewidziane są obserwacje na miejscu lub wywiady zdalne audytora. 
 
Pytanie 4: 
Czy znana jest ilość i obszerność dokumentów istniejącego SZBI, które mają zostać zweryfikowane podczas realizacji 
Zadania I?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie jest znana dokładna ilość dokumentów SZBI, z uwagi na fakt, że obecnie trwają prace 
nad wprowadzaniem, aktualizacją dokumentacji SZBI w jssp. Przyjmuje się jednak, że łącznie we wszystkich jssp 
będzie nie mniej niż 4000 stron dokumentacji SZBI. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w jednostkach służb 
statystyki publicznej nie obowiązuje obecnie jeden szablon dokumentów SZBI. W Polityce Bezpieczeństwa 
Informacji Statystyki Publicznej przyjęto, że Prezes GUS zatwierdza polityki w zakresie bezpieczeństwa informacji, 
dyrektorzy jednostek zatwierdzają dokumenty SZBI obowiązujące wyłącznie w danej jednostce, natomiast 
Pełnomocnik SZBI zatwierdza pozostałe dokumenty SZBI (inne niż Polityki i zatwierdzone przez Dyrektorów 
jednostek dokumenty) obowiązujące w statystyce publicznej. Konieczne jest zweryfikowanie, w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia, posiadanej dokumentacji i wydanie rekomendacji w przypadku stwierdzonych 
niezgodności i braków, które będą stanowiły podstawę do aktualizacji, dostosowania lub przygotowania 
dokumentacji SZBI. 
 
Pytanie 5: 
W jaki sposób Zamawiający przewiduje proces weryfikacji aktualnej dokumentacji. Czy wszystkie dokumenty 
obecnego SZBI będą mogły być udostępnione Wykonawcy w wersjach elektronicznych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty jawne będą udostępnione w postaci elektronicznej. Dokumenty udostępnione 
elektronicznie powinny być przekazane za pomocą bezpiecznego kanału lub szyfrowane.  
 
 
 

 
Przewodnicząca 

Komisji Przetargowej 
Agnieszka Jagoda  

Konsultant 
w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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