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Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, które zostały zadane w postępowaniu  

w dniu 25.06.2020 r.: 

1. Czy na platformie zakupowej należy dołączyć do oferty certyfikaty wymagane do spełnienia 

warunków uczestnictwa w zamówieniu? 

 

Odpowiedź: Na etapie składania ofert nie ma obowiązku dołączania dokumentów. 

Wystarczy oświadczenie że spełniacie Państwo wymagania o których mowa w 

zaproszeniu. Zamawiający zastrzegł sobie jednak prawo wezwania do okazania tych 

dokumentów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołączyć je od razu. 

 

2. Czy w punkcie 3. Audyt może być przeprowadzony przez: 

1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen 

bezpieczeństwa systemów informacyjnych; 

2) co najmniej dwóch audytorów z których każdy posiada: 

a) co najmniej jeden z certyfikatów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2, lub 

b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych, lub 

c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w 

zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę 

organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych 

lub prawnych; 

podpunkty 1 i 2 nie powinny występować zamiennie? Czy podpunkt 1 nie powinien kończyć 

się "i/lub"? 

 

Odpowiedź: Wymóg odnośnie kwalifikacji audytorów określony jest w art. 15 ust. 2 Ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018.1560). Tak 

sformułowany zapis ustanawia alternatywę pomiędzy punktem 1 i 2. 
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