
Poznań, dnia 6 listopada 2019 roku 

 

Informujemy, że do postępowania 4/PZP/AUD wpłynęło następujące pytanie: 

 

Szanowni Państwo,  
 
Zamawiający w rozdziale V SIWZ wymaga, aby Wykonawca wykazał się 4 audytami KRI dla 
podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 1 lub 2 ustawy z dn. 17.02.2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019.700 tj.) oraz dysponował osobą, która jest 
audytorem wiodącym zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 zakwalifikowanym przez jedną z jednostek 
certyfikujących oraz wykonała co najmniej 4 Audyty KRI. Mając na uwadze fakt, iż w ostatnim czasie 
bardzo powszechne jest realizowanie audytów w obszarze ochrony danych osobowych, opartych de 
facto na tej samej normie: ISO 27001 prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, 
który wykaże się  4 audytami KRI  lub "RODO" dla podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 1 lub 2 ustawy 
z dn. 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
2019.700 tj.) oraz będzie dysponować osobą, która jest audytorem wiodącym zgodnie z normą PN-
ISO/IEC 27001 zakwalifikowanym przez jedną z jednostek certyfikujących oraz wykonała co najmniej 
4 Audyty KRI lub "RODO"? 
Pragniemy nadmienić, że  postępowania przetargowe prowadzone na podstawie ustawy PZP powinny 
być prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, jak 
również przejrzystości i proporcjonalności zapewniając możliwie najszerszemu kręgu Wykonawców 
możliwość uzyskania zamówienia zachowując jednocześnie ramy, które pozwolą Zamawiającemu 
mieć pewność, że wybrany Wykonawca będzie w stanie należycie zrealizować zamówienie, 
posiadając do tego wszelkie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie.  
Powyższa zmiana pozwoli Zamawiającemu wyłonić Wykonawcę pozwalającego na należyte 
zrealizowanie zamówienia a jednocześnie poszerzy krąg Wykonawców mogących złożyć ofertę w 
postępowaniu. 
 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wyłącznie wykonaniem co najmniej 4 audytów 

KRI oraz dysponował osobą, która jest audytorem wiodącym zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 

zakwalifikowanym przez jedną z jednostek certyfikujących oraz wykonała co najmniej 4 Audyty KRI. 

Do postępowania nie będą dopuszczone podmioty, które wykonały inne audyty. 


