
 

 

Warszawa, dnia 16.07.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a 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 14: 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 6 prosimy o następujące informacje: 
• jaki % dokumentacji SZBI stanowią dokumenty niejawne? 
• jakie są klauzule poufności ww. dokumentów niejawnych? 
• w jakiej grupie jssp  spotkamy się z ww. dokumentami niejawnymi? W szczególności, czy są to również: 

 urzędy statystyczne  
 oddziały? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że niejawną dokumentację SZBI szacujemy na ok 1% ogółu dokumentacji, w tym 1% o klauzuli 
„zastrzeżone”. Dokumentacja ta nie będzie dotyczyła urzędów statystycznych i ich oddziałów. 

Pytanie 15: 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 12, konkretnie zapisu „W ramach audytu Wykonawca przeprowadza weryfikację 
zgodności stosowanych zabezpieczeń z zapisami dokumentacji SZBI a także weryfikację pod kątem optymalizacji 
stosowanych zabezpieczeń” chcemy upewnić się, że chodzi o sprawdzenie występowania opisanych w dokumentacji 
rozwiązań, a nie o weryfikację ich konfiguracji pod kątem optymalności i/lub poprawności działania, zaś ewentualna 
ocena optymalizacji stosowanych zabezpieczeń ma zostać wykonana na poziomie architektury systemu 
bezpieczeństwa, czyli stwierdzenia, czy w jakimś miejscu systemu teleinformatycznego nie brakuje jakiegoś 
rozwiązania, np. klasy WAF, IPS lub innego.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o sprawdzenie występowania opisanych w dokumentacji rozwiązań, a nie o 
weryfikację ich konfiguracji pod kątem optymalności i/lub poprawności działania, zaś ewentualna ocena 
optymalizacji stosowanych zabezpieczeń ma zostać wykonana na poziomie architektury systemu bezpieczeństwa, 
czyli stwierdzenia, czy w jakimś miejscu systemu teleinformatycznego nie brakuje jakiegoś rozwiązania. 

 
Przewodnicząca 

Komisji Przetargowej 
Agnieszka Jagoda  

Konsultant 
w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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