
Białystok, dn.29.06.2022r. 

Wersja 1 

 

 

Dotyczy: usługi wykonania audytu bezpieczeństwa polegającej na zbadaniu zgodności działania systemów 

informatycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z wymogami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 

r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

W załączonym PDFie jest podany termin przesłania oferty 1.06.2022 – rozumiem, że to pomyłka i chodziło 

o 1 lipca ? 

Odpowiedź: Jest to pomyłka. Prawidłowy termin składania ofert to: 1.07.2022r. do godziny 12:00.  

 

Pytanie nr 2 

Czy warunek sformułowany w Załączniku A.1-OPZ w punkcie 3:5. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 

jeden z członków zespołu posiadał udokumentowaną znajomość Systemu Informacji Medycznej potwierdzoną 

realizacją projektów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia.  

 

Czy jest warunkiem bezwzględnie obowiązującym ? 

Odpowiedź: Tak, jest to warunek bezwzględnie obowiązujący.  

 

Pytanie nr 3 

Odwołując się do załącznika nr. 1 – OPZ punktu 3. 

„Audyt bezpieczeństwa 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 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych 

ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;” 

Czy wymóg dotyczący jednostki akredytowanej jest wymogiem koniecznym, czy wystarczy wiedza, 

doświadczenie i odpowiednie certyfikaty? 

Odpowiedź: Wymóg jest konieczny i wynika z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa. 

 

Pytanie nr 4 

Jakie usługi są objętą decyzją o wyznaczeniu Państwa na operatora usługi kluczowej? 

Odpowiedź:  

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy; 

2. Obrót i dystrybucja produktów leczniczych.  

 

Pytanie nr 5 

Ile systemów jest wskazanych w decyzji? 

Odpowiedź:  

Decyzja o wyznaczeniu na operatora usługi kluczowej wskazuje ogólnie na systemy informacyjne 

odpowiedzialne za utrzymanie usługi kluczowe. Wykaz systemów objętych audytem znajduje się w OPZ.  

 

Pytanie nr 6 

Ile lokalizacji / oddziałów jest objętych tą decyzją? 

Odpowiedź:  

2 lokalizacje / 38 oddziałów, pracownie diagnostyczne, pracownie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.   

 

Pytanie nr 7 

Do kiedy audit musi zostać wykonany w rozumieniu decyzji 

Odpowiedź:  

Audyt powinien zostać wykonany w ciągu 2 lat od ostatniego audytu. Data ostatniego audytu 21.07.2020r.  

 

Pytanie nr 8 

Czy Państwo wyrażają zgodę na przeprowadzenie auditu w formie zdalnej w całości bądź w części ? 

Odpowiedź:  

Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie audytu w części zdalnie w zakresie opracowania końcowej 

dokumentacji.  

 

Pytanie nr 9 

Orientacyjna liczba pracowników objętych usługą kluczową ? 

Odpowiedź:  

Liczba pracowników szpitala około 3100.  

 



 

Pytanie nr 10 

Czy obszar nadzorowania cyberbezpieczeństwa jest realizowany przez Państwa pracowników czy jest zlecany 

zewnętrznie (SOC) 

Odpowiedź:  

Nadzór jest realizowany przez pracowników szpitala (Dział IT) oraz firmę zewnętrzną. 

 

Pytanie nr 11 

Czy prawidłowa jest interpretacja zapisów zapytania ofertowego, że (zgodnie z zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.05.2022 w sprawie finansowania działań w celu podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców (załącznik nr 2 - wymagania 

dotyczące audytu bezpieczeństwa)) audyt może być przeprowadzony przez: 

 

"Audyt bezpieczeństwa 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 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych 

ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych" 

 

lub 

 

2. specjalistów z kwalifikacjami popartymi posiadaniem niżej wyszczególnionych certyfikatów: 

 

1. Co najmniej dwóch audytorów posiadających certyfikaty audytora wewnętrznego zgodne z art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub; 

2. Co najmniej dwóch audytorów posiadających, certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów 

uprawiających do przeprowadzenia audytu lub; 

3. Co najmniej dwóch audytorów posiadających, co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu 

bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub; 

4. Co najmniej dwóch audytorów posiadających co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa 

systemów informacyjnych, lub 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. 

5. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z członków zespołu posiadał udokumentowaną znajomość 

Systemu Informacji Medycznej potwierdzoną realizacją projektów informatycznych dla jednostek ochrony 

zdrowia (...) 

Odpowiedź:  

Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 


