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Gdańsk, dnia 31.05.2012r. 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/195/025/U/12 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytów 

oprogramowania dla poszczególnych usług. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 

30.05.2012r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 1 : 

Czy Politechnika Gdańska uzna warunek dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, 

jeżeli wykonawca wykaże zrealizowanie projektu doradczego obejmującego swoim 

zakresem wymagania bezpieczeństwa określone w normie ITIL. Zwracamy uwagę, że norma 

ITIL definiuje podobne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jak norma ISO 27001 i jest 

również uznawaną powszechnie w Polsce i na świecie normą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. W świadomości zamawiającego nie są 

to równoważne wymagania. 

Pytanie 2: 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych inicjatyw i 

infrastruktury IT w ramach projektu Uczelnia, rozdział E. 

Szczegółowy zakres audytu oprogramowania, fragment „Wramach realizacji audytu 

Wykonawca przeprowadzi identyfikację powiązań między obszarami, które wspierane przez 

aplikacje stworzone przez Zamawiającego z innymi obszarami bądź podmiotami 

zewnętrznymi.” 

Prośba o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez identyfikację zasobów wraz 

powiązaniem z obszarami. Czy chodzi o powiązania między usługami eUczelnia (np. 

eDziekanat i eStudent – współdzielenie jednego serwera)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że są to powiązania z usługami, obszarami i podmiotami 

zewnętrznymi względem audytowanej usługi. Dotyczy to zarówno powiązań z pozostałymi 

usługami eUczelnia, jak i poza nią. Obszary nie muszą być zlokalizowane na jednym 

serwerze. Powiązanie oznacza dowolnego typu interakcję. 
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Pytanie 3: 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych inicjatyw i 

infrastruktury IT w ramach projektu eUczelnia, rozdział E. 

Szczegółowy zakres audytu oprogramowania, Zadanie I. „Przeprowadzenie audytu 

dokumentacji dla obszarów objętych działaniem oprogramowania określającego zgodność z 

normą PN ISO/IEC 27001:2007” – Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie jednego 

kompleksowego audytu dokumentacji (w ramach systemu eUczelnia) określającego 

zgodność z normą PN ISO/IEC 27001: 2007, czy oczekuje przeprowadzenia 9 

indywidualnych audytów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wykonania wszystkich 5 zadań w ramach każdego 

audytu. 

 

Udzielone wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ 

oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy  z dnia 

29.01.2004 r Pzp. 

 

 

 

 

  ……………........................................ 

    (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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