
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 29.09.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), zwanej dalej „stawą”, Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz 
dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu do 
zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event 
Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń; numer sprawy: 
41/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 162-392310 z dnia 21-08-2020 r. 

 
Zamawiający zmienił termin składania ofert określając go na dzień 6 października 2020 r. godzina 10:00 
 
Pytanie 57: 
"W pkt 8 par 11 umowy Zamawiający pozostawił dowolność Wykonawcy w zakresie doboru środków komunikacji 
elektronicznej wspierających obsługę serwisową np. rejestrację zgłoszeń. Wykonawca w tym zakresie korzysta z 
systemów zgłoszeniowych zewnętrznych dostawców na podstawie już zawartych umów zawierających zapisy 
dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. Z reguły też dostawcy usług tego rodzaju nie dopuszczają 
odstępstw w zakresie stosowanych umów powierzenia. W związku 
z tym Wykonawca zwraca się o: 
1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzanie do systemów zgłoszeniowych danych osobowych przetwarzanych 
przez system SIEM w związku ze zgłoszeniem błędu lub problemu (np. jako zrzut ekranu lub fragment logu)? 

2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
W odniesieniu do par. 11 pkt 25, czy Zamawiający zakłada udział Wykonawcy w realizacji uprawnień 
gwarancyjnych względem producentów elementów systemu SIEM?” 

3. Zmianę pkt 8 par 11 Umowy poprzez dodanie następującego fragmentu: 
W ramach usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający nie będzie przekazywał Wykonawcy 
jakichkolwiek danych mających charakter danych osobowych 

 
Jednocześnie z związku z zadanymi pytaniami oraz wcześniejszymi licznymi modyfikacjami treści SIWZ zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 09.10.2020 r. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wprowadzania do systemów zgłoszeniowych danych osobowych 
przetwarzanych przez system SIEM w związku ze zgłoszeniem błędu lub problemu (np. jako zrzut ekranu lub 
fragment logu). 
Ad. 2 
Zamawiający wyjaśnia, że zakłada udział Wykonawcy w realizacji uprawnień gwarancyjnych względem producentów 
elementów systemu SIEM. Zamawiający informuje, że § 11 ust. 25 projektu umowy opisuje sposób realizacji „usługi 
opieki gwarancyjnej”, natomiast wymagany zakres merytoryczny wspomnianej „usługi opieki gwarancyjnej” został 
określony w § 11 ust. 24 projektu umowy. 
Ad. 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 11 ust. 8 projektu umowy następującego fragmentu: „W ramach 
usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający nie będzie przekazywał Wykonawcy jakichkolwiek 
danych mających charakter danych osobowych”, ponieważ byłoby to sprzeczne z zapisami § 17. Ochrona danych 
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osobowych projektu umowy np. w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, którzy będą 
koordynować realizację Umowy ze strony Zamawiającego. 
 
 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

SIWZ – pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2020 r. o godz. 10:00. 

SIWZ – pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2020 r. o godz. 10:00. 

 

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

1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ – zmieniony w dniu 29-09-2020 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. 
 

Zastępująca  
Dyrektora Generalnego GUS  

Małgorzata Sołtyszewska  
Dyrektor Departamentu  

Administracyjno-Budżetowego 
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