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Warszawa, dnia 25.01.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek 
służb statystyki publicznej”, numer sprawy: 72/DB/BK/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 243-
602111 z dnia 14-12-2020 r. 

 

Pytanie 133: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;  
II. WYMAGANIA OGÓLNE; 13.  System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardem PN-ISO/IEC-
27001 lub równoważnym. 
Pytanie: Opisane normy ujmują bardzo szeroko bezpieczeństwo IT, ale wiele z jej aspektów nie dotyczy 
bezpośrednio systemu ERP. Nie możemy odpowiadać za infrastrukturę, świadomość użytkowników, czyli podjęte 
kroki polityki bezpieczeństwa Zamawiającego. Prosimy zatem o odniesienie wymagań tej normy do kontekstu 
zamawianego systemu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji wymagania określonego w pkt II. WYMAGANIA OGÓLNE ppkt 13 poprzez 
rozszerzenie zapisu w sposób następujący: 
„System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardem PN-ISO/IEC-27001 lub równoważnym, w 
zakresie poniższych pozycji z normy ISO-27001, odnoszących się do wymagań systemu: 
− A.9.4.1 Ograniczanie dostępu do informacji (funkcjonalności zapewniające możliwość ograniczenia dostępu 

do systemu) 
− A.9.4.2 Procedury bezpiecznego logowania  
− A.12.1.1 Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych (dokumentacja systemu) 
− A.12.1.3 Zarządzanie pojemnością (zapewnienie odpowiedniej wydajności systemu i jej monitorowania) 
− A.12.1.4 Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych 
− A.12.4.1 Rejestrowanie zdarzeń (np. zapewnienie mechanizmów rejestrowania zdarzeń) 
− A.12.4.2 Ochrona informacji w dziennikach zdarzeń (funkcjonalność zabezpieczenia logów zawierających 

informacje wrażliwe) 
− A.12.4.3 Rejestrowanie działań administratorów i operatorów (działania  wykonywane administratorów i 

operatorów systemów muszą być rejestrowane, a logi zabezpieczone) 
− A.12.4.4 Synchronizacja zegarów 
− A.14.1.3 Ochrona transakcji usług aplikacyjnych (zastosowanie mechanizmów zabezpieczających przed 

przerwaniem transmisji, nieuprawnionymi zmianami wiadomości, powieleniem itp.) 
− A.14.2.8 Testowanie bezpieczeństwa systemów  
− A.14.3.1 Ochrona danych testowych  
− A.18.1.4 Prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę (w zakresie zapewnienia przez system 

zabezpieczeń danych osobowych zgodnych z wymogami prawnymi).” 
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Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II. WYMAGANIA OGÓLNE ppkt 13 - było 
System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardem PN-ISO/IEC-27001 lub równoważnym. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt II. WYMAGANIA OGÓLNE ppkt 13 - powinno być 
System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardem PN-ISO/IEC-27001 lub równoważnym,  
w zakresie poniższych pozycji z normy ISO-27001, odnoszących się do wymagań systemu: 
− A.9.4.1 Ograniczanie dostępu do informacji (funkcjonalności zapewniające możliwość ograniczenia dostępu 

do systemu), 
− A.9.4.2 Procedury bezpiecznego logowania,  
− A.12.1.1 Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych (dokumentacja systemu), 
− A.12.1.3 Zarządzanie pojemnością (zapewnienie odpowiedniej wydajności systemu i jej monitorowania), 
− A.12.1.4 Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych, 
− A.12.4.1 Rejestrowanie zdarzeń (np. zapewnienie mechanizmów rejestrowania zdarzeń), 
− A.12.4.2 Ochrona informacji w dziennikach zdarzeń (funkcjonalność zabezpieczenia logów zawierających 

informacje wrażliwe), 
− A.12.4.3 Rejestrowanie działań administratorów i operatorów (działania wykonywane administratorów  

i operatorów systemów muszą być rejestrowane, a logi zabezpieczone), 
− A.12.4.4 Synchronizacja zegarów, 
− A.14.1.3 Ochrona transakcji usług aplikacyjnych (zastosowanie mechanizmów zabezpieczających przed 

przerwaniem transmisji, nieuprawnionymi zmianami wiadomości, powieleniem itp.), 
− A.14.2.8 Testowanie bezpieczeństwa systemów,  
− A.14.3.1 Ochrona danych testowych,  
− A.18.1.4 Prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę (w zakresie zapewnienia przez system 

zabezpieczeń danych osobowych zgodnych z wymogami prawnymi). 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu  
25-01-2021 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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