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Nr postępowania SZP-332-33KO/2019                                      Olsztyn, dnia 22-07-2019r. 

 

Dotyczy postępowania konkursowego: Wdrożenie wymogów związanych z 

bezpieczeństwem systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług 

kluczowych w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym W Olsztynie 

 

      Na podstawie postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ 

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  

wyjaśnia i modyfikuje  zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. 

 
Pytanie nr 1.  
Czy Wykonawca ma dostarczyć system informatyczny? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie 
wymaganych parametrów. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 1. W ramach przedmiotowego zamówienia (usługi) jest m.in. 
przeprowadzenie audytu i przedłożenie go Zamawiającemu, w wyniku którego wykonawca w 
porozumieniu Zamawiającym dostarczy odpowiedni, optymalny system informatyczny.  
 
Pytanie nr 2. 

1. W pkt.5 opisu przedmiotu zamówienia  wskazujecie Państwo  wdrożenie, dostarczanej wraz z 
usługą audytu aplikacji umożliwiającej wypełnienie przez Szpital zadań związanych z obsługą 
ewentualnych  incydentów. Jaki rodzaj licencji na system informatyczny (np. wieczysta, czasowa) 
oraz  rodzaj, minimalny okres usługi wsparcia (typu Maintenance) jest  wymagany? 

2. Praktyka wdrożeń tego typu systemów wskazują  na to ,że termin 60 dni na realizacje zadań 
wynikających z umowy jest zbyt krótki. Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę terminu na 90 
dni? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 1 – Licencja wieczysta z 36-miesięczną usługą wsparcia. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 2 – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie terminu 

realizacji wdrożenia zadań stanowiących przedmiot zamówienia, który zwiększa się do 90 

dni od daty zawarcia umowy,   

 

Pytanie nr 3.  

Proszę o informację, czy wymagane referencje dotyczące: 
„Przygotowanie oraz wdrożenie wymogów związanych z kluczowymi usługami świadczonymi przez 
szpital (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrót i dystrybucja 
produktów leczniczych w ramach apteki szpitalnej) związanymi z ustawą z dnia 5 lipca 2018r. o 
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa” 
możemy zastąpić podobnymi usługami w innych podmiotach, gdzie świadczone były usługi 

m.in. Audyt bezpieczeństwa informacji (w oparciu o KRI, ISO 27001), Testy penetracyjne 
infrastruktury IT badające podatności na ataki hackerskie i utratę danych, Analiza ryzyka utraty 
informacji, Wdrożenie pełnej dokumentacji Polityki bezpieczeństwa informacji (wszelkich procedur, 
klauzul, instrukcji informatycznych, polityk zarządzania ciągłością działania, incydentami itp.). 
 
Zasadnicze pytanie, czy jeśli wykazując takie referencje nasza oferta zostanie rozpatrzona, czy 
kategorycznie odrzucona? 
 
Chciałbym dodać, że spełniamy wymagania formalne, jakie wskazuje ustawa i posiadamy certyfikaty 
pozwalające wykonać nam zamówienie, tj.: 
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Certyfikaty Audytorów wiodących ISO 27001 
Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 27001 
Certyfikat Audytora wiodącego ISO 22301 
Zaświadczenie o przejściu szkolenia dot. Wdrażania SZBI zgodnego z ISO 27001 
dodatkowo: Zaświadczenie o przejściu szkolenia CISSO 

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3. Ulega modyfikacji treść SIWZ, gdzie w Rozdziale 5, w pkt 5.1, 

ppkt „a” otrzymuje nowe brzmienie: 

„a. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej  tj.: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał  w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
co najmniej dwie usługi przygotowania oraz wdrożenia wymogów związanych z kluczowymi usługami 
świadczonymi przez szpital (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz 
obrót i dystrybucja produktów leczniczych w ramach apteki szpitalnej) związanymi z ustawą z dnia 5 
lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

Lub  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał  w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
co najmniej dwie usługi audytu bezpieczeństwa informacji (w oparciu o ISO 27001) i opcjonalnie  
przeprowadził testy penetracyjne infrastruktury IT badające podatności na ataki hackerskie i utratę 
danych lub analizę ryzyka utraty informacji lub wdrożenie pełnej dokumentacji Polityki 
bezpieczeństwa informacji (wszelkich procedur, klauzul, instrukcji informatycznych, polityk 
zarządzania ciągłością działania, incydentami itp.).” 
 

 

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulęgają zmianie. 
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                                                                       (podpis osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                       powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
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                   Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 
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