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Wrocław, dnia 22.08.2022 r. 

NSzW/ 251 /2022 

 WYKONAWCY 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów 
informacyjnych” (ID 650925) 

 
Zamawiający informuję, że w dniach 12.08.2022r. oraz 15.08.2022r. – 18.08.2022r. otrzymał 
następujące pytania do zapytania (zachowano pisownię oryginalną). 
 
Pytanie nr 1 
W związku z ogłoszonym zapytaniem na przeprowadzenie Audytu operatora usługi kluczowej 
proszę o przekazania następujących danych: 
 
Liczba pracowników (łącznie z innymi formami zatrudnienia – kontrakty, umowy -  zlecenia itp.): 
Liczba pracowników przetwarzających dane osobowe: 
Szacunkowa ilość stacji roboczych (komputery stacjonarne i laptopy): 
Szacunkowa ilość terminali komputerowych: 
Szacunkowa ilość serwerów (maszyn fizycznych): 
Szacunkowa ilość serwerów (maszyn wirtualnych): 
Ilość lokalizacji jednostki i odległość między nimi: 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Liczba pracowników (łącznie z innymi formami zatrudnienia – kontrakty, umowy - zlecenia itp.): 1620  
Liczba pracowników przetwarzających dane osobowe: 650 
Szacunkowa ilość stacji roboczych (komputery stacjonarne i laptopy): 650 
Szacunkowa ilość terminali komputerowych: 0 
Szacunkowa ilość serwerów (maszyn fizycznych): 31 
Szacunkowa ilość serwerów (maszyn wirtualnych): 31 
Jedna lokalizacja. ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław 
 
 
Pytanie nr 2 
Jakie Typy działalności i wymagania regulacyjne obowiązują organizację?  

− Organizacja działa w sektorach, które nie są krytyczne i w sektorach nieregulowanych). 

− Organizacja ma klientów w krytycznych sektorach działalności. 

− Organizacja działa w krytycznych sektorach). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Według ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, operatorzy usług kluczowych to firmy i 
instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu dla utrzymania krytycznej działalności społecznej 
lub gospodarczej. Ustawa wskazuje sektory, w których identyfikowani są operatorzy usług 
kluczowych, w tym sektor ochrony zdrowia. Podstawą działalności Szpitala jest udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
Wymagania w stosunku do realizowanych przez Szpital usług wynikają z obowiązujących przepisów 
prawnych, wymagań niezbędnych do prawidłowej realizacji usług zdefiniowanych przez płatnika 
(NFZ) oraz wymagań określonych regulacjami wewnętrznymi. 
 
 
 



   
 

„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp.  z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, tel. +48/71/73 59 301 , fax. +48/71/73 59 300, www.nszw.pl 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 284.945.000 zł, KRS 0000353252, NIP 897-17-59-068, REGON 021173201 
 

  S t r o n a  | 2
  

Pytanie nr 3 
Jakie zachodzą procesy: 

− Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzającymi się zadaniami; wiele osób 
wykonujących pracę pod kontrolą organizacji; wiele osób wykonujących pracę pod kontrolą     
organizacji wykonujących takie same zadania; kilka produktów lub usług. 

− Procesy standardowe, ale nie powtarzające się, o dużej ilości produktów i usług. 

− Złożone procesy, duża ilość produktów i usług, wiele podmiotów biznesowych zaangażowanych 
w zakres SZBI (SZBI obejmuje bardzo złożone procesy lub względnie dużą ilość czynności, lub     
względnie unikatowe czynności). 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
W Szpitalu, w ramach prowadzonej działalności, zidentyfikowano poszczególne procesy oraz ich 
oddziaływania w ramach prowadzonej działalności. Ustalone procesy i działania realizowane przez 
poszczególne komórki organizacyjne Szpitala zostały podzielone zgodnie z najczęściej stosowaną 
klasyfikacją procesów w ochronie zdrowia tj. zastosowano podział w oparciu o procesy funkcjonalne: 

− Procesy główne, 

− Procesy pomocnicze, 

− Procesy zarządcze, 

− Outsourcing. 
 
 
Pytanie nr 4 
Jaki jest poziom ustanowienia systemu zarządzania  

− SZBI jest już dobrze ustanowiony i/lub są już inne systemy zarządzania. 

− Niektóre elementy systemu zarządzania są wdrożone, inne nie. 

− Żaden inny system zarządzania nie jest wdrożony, SZBI jest nowy i nie ustanowiony. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji został opracowany i wdrożony w Szpitalu w 
ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Szpitalu wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa 
Informacji, która jest zbiorem uprawnień, obowiązków i procedur regulujących sposób zarządzania, 
ochrony i dystrybucji danych przetwarzanych przez Szpital oraz deklaruje, że wdrożony SZBI będzie 
podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017. 
 
 
Pytanie nr 5 
Jakie są czynniki  związane  ze  środowiskiem  IT: 

1) ilość platform : 

− Kilka lub wysoko wystandaryzowane platformy IT, serwery, systemy operacyjne, bazy 
danych, sieci, itd.  

− Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci.  

− Wiele różnych platform IT,  serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci. 
 

2) Jaka jest zależność od outsorcingu: 

− Niewielka zależność od outsourcingu albo dostawców lub jej całkowity brak.  

− Pewna zależność od outsourcingu albo dostawców dotycząca niektórych, ale nie wszystkich 
ważnych działań biznesowych.  

− Wysoka zależność od outsourcingu albo dostawców, duży wpływ na ważne działania   
biznesowe. 

 
3) Czy system informatyczny jest rozwijany: 

− Brak własnego rozwoju systemu/aplikacji lub rozwój w niewielkim stopniu. 

− Niejaki rozwój systemu/aplikacji lub rozwój w niektórych ważnych celach biznesowych. 

− Znaczący rozwój systemu/aplikacji lub rozwój w ważnych celach biznesowych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 5 

1) Wykaz środowiska IT zawarty został w załączniku do niniejszego postępowania 
2) Szpital przekazał w formie outsourcingu usług firmie zewnętrznej świadczenie usługi z 

zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz świadczenie usługi z zakresu żywienia Pacjentów. 
Szczegółowe zasady współpracy z firmami, którym powierzono dane usługi określają 
warunki zawartych umów. 

3) Szpital nie prowadzi działań związanych z rozwojem oprogramowania 
 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o określenie: 

1) Ilości osób pracujących w organizacji 
2) Ilości lokalizacji (z zapytania wynika 1) 

 
Odpowiedź na pytanie nr 6 

1) Tak jak w pytaniu nr 1. 
 
 
Pytanie nr 7 
Proszę o zamieszczenie decyzji o operatorze usługi kluczowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Decyzja w załączniku. 
 
 
Pytanie nr 8 
Zgodnie z zapisami raportu, istnieje zapis o konieczności przeprowadzenia testów penetracyjnych, 
skanowaniem podatności oraz badaniem luk. 
My takich testów nie przeprowadzamy ale organizacje muszą przedstawić swoje stanowisko. 
Wiąże się to również z ingerencją w kształt raportu gdyż te obszary albo usuwamy albo określamy : 
"nie dotyczy". 
Proszę o odpowiedz: 
Czy Państwo dopuszczają wnoszenie zmian do raportu? 
Czy Państwo wyrażają zgodę na nieprzeprowadzenie testów penetracyjnych? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzania testów penetracyjnych. W tym przypadku w raporcie ten 
obszar można oznaczyć jako „nie dotyczy”. 
 
 
 
Uwaga: W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert do dnia 25.08.2022 r. do godz. 11:00 
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