BZP.38.383.23.2016

Jastrzębie-Zdrój, 13 października 2016r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Audyt Przedwdrożeniowy - określenie
stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy
PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki
inżynierskiej oraz wymagań prawnych, między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz
krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju (BZP.38.383-54.2016).
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1
W związku z ogłoszonym postępowaniem nr BZP.38.383-54.2016 na Audyt Przedwdrożeniowy określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń
aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC
27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych, między innymi dotyczących ochrony danych
osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju zwracamy się z pytaniem, czy w zakresie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu równoważnego w stosunku do CISSP?
Odp.
dla certyfikatu CISSP: Certified Information System Security Proffesional za równoważny zostanie uznany
następujący certyfikat: CISSP:ISSMP - Information Systems Security Management Proffesional,
CISSP:ISSAP -Information Systems Security Architecture Proffesional.
Zmianie ulega zapis w pkt VII b części A Formularza oferty z:
b) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wykształcenie
wyższe oraz będącą konsultantem wiodącym, dysponującym certyfikatem CISSP i certyfikatem audytora
wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001, wystawionym przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadającym min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 lub
norm równoważnych, na:
b) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wykształcenie
wyższe oraz będącą konsultantem wiodącym, dysponującym certyfikatem CISSP i certyfikatem audytora
wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001, wystawionym przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadającym min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 lub
norm równoważnych (dla certyfikatu CISSP: Certified Information System Security Proffesional za
równoważny zostanie uznany następujący certyfikat: CISSP:ISSMP - Information Systems Security
Management Proffesional, CISSP:ISSAP -Information Systems Security Architecture Proffesional).
Zmianie ulega zapis w pkt III części A Formularza oferty z:
Umowa obowiązywać będzie przez okres 21 dni od dnia zawarcia umowy na:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 31 dni od dnia obowiązywania umowy:
21 dni na wykonanie przedmiotu zamówienia,
10 dni na odbiór przedmiotu zamówienia oraz obustronne podpisanie protokołów odbioru.
Zmianie ulega treść § 4 wzoru umowy z:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować opisany w Załączniku do umowy przedmiot zamówienia w
terminie wskazanym w § 2 ust. 5.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
- Terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,

- Kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
- Przygotowania do odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletu Protokołów niezbędnych przy
odbiorze,
- Podpisania klauzuli poufności.
3. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji
przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną
udostępnione Wykonawcy na jego prośbę.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty
i postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli działań na każdym etapie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych
podczas realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usługę
osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę, z którym zawarta jest umowa różnicą w poniesionych kosztach.
Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 7 na:
1. Wykonawca jest zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia obowiązywania umowy do:
- Terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,
- Kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
- Przygotowania do odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletu Protokołów niezbędnych przy
odbiorze,
- Podpisania klauzuli poufności.
2. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem
Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji
przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną
udostępnione Wykonawcy na jego prośbę.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty
i postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli działań na każdym etapie realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych
podczas realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
8. W terminie do 10 dni od dnia przekazania do odbioru przedmiotu umowy nastąpi podpisanie
protokołów odbioru przez obie strony.
9. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usługę
osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę, z którym zawarta jest umowa różnicą w poniesionych kosztach.
Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 7.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.
W załączeniu Formularz oferty po zmianach z dnia 13.10.2016r.
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