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Załącznik nr 3 do MN 

Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/61/EITE-BB/2019 

 

Nr pytania Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. 
Paragraf 12 ust.13 Umowy na 

przeprowadzenie audytu 
bezpieczeństwa  

Prosimy o dodanie następującego podpunktu: 

d) doradców prawnych i ekonomicznych Wykonawcy 

 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści 
umowy 

2. 
Paragraf 2 ust.4 Umowy 

powierzenia przetwarzania danych 
osobowych 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

Zleceniobiorca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe 
wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie głównej oraz na 

urządzeniach zarządzanych przez Zleceniobiorcę lub 
Zleceniodawcę, o ile Zleceniobiorca nie będzie zobowiązany do 

dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa - w takiej sytuacji będzie zobowiązany do 

poinformowania Zleceniodawcy o podstawach przetwarzania 
danych. 

  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści 
umowy 

3. 
Paragraf 2 ust.5 Umowy 

powierzenia przetwarzania danych 
osobowych 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

Za wyjątkiem podmiotów wskazanych w załączniku do niniejszej 
umowy, Zleceniobiorca nie może powierzyć przetwarzania 

danych osobowych, objętych niniejszą Umową innej osobie lub 
podmiotowi („dalszy podmiot przetwarzający”) bez uprzedniej 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści 
umowy 
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szczegółowej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

 

  

4. 
Paragraf 3 ust.13 Umowy 

powierzenia przetwarzania danych 
osobowych 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

Zleceniobiorca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych, w zależności od decyzji 

Zleceniodawcy, usuwa lub zwraca w terminie 10 Dni Roboczych 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania 

przez Zleceniodawcę, w trybie określonym w Umowie, 
postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do 

danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być 
przetwarzane przez Zleceniobiorcę. Na żądanie Zleceniodawcy, 
Zleceniobiorca złoży oświadczenie potwierdzające wykonanie 

obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 10 
Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści 
umowy 

5. 
Paragraf 5 ust.3 Umowy 

powierzenia przetwarzania danych 
osobowych 

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy, 
niezwłocznie od chwili powzięcia informacji, lecz nie później niż w 

terminie 6 Dni Roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w 
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzanych w związku z niniejszą Umową, danych 
osobowych. Zleceniobiorca informuje również Zleceniodawcę o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania danych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o 

wszelkich planowanych, o ile Zleceniobiorcy są wiadome lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych u Zleceniobiorcy.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści 
umowy 
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6. Punkty styku z siecią Internet 
Ile jest punktów styku i do jakich usług prowadzą? 

 

2 punkty styku. Informacje o usługach znajdujących się 
za punktami styku nie będą na tym etapie  udostępniane 

(brak umowy NDA) 

7. Punkty styku z siecią Internet 
Czy testy obejmują próby obejścia zabezpieczeń typu firewall? 

 
Tak 

8. Punkty styku z siecią Internet 

Czy testy obejmują skan portów, i czy skanowane mają być 
wszystkie porty TCP i UDP? 

 

Tak 

9. 
Dostęp do infrastruktury za 

pośrednictwem VPN (Virtual 
Private Network) 

Ile urządzeń liczy przedmiot testu? 
 

Usługa VPN – 4 urządzenia,  

 

10. 
Dostęp do infrastruktury za 

pośrednictwem VPN (Virtual 
Private Network) 

Czy skanowane mają być wszystkie porty TCP i UDP na każdym 
urządzeniu? 

 

Tak 

11. Web Application Firewall (WAF) Ile urządzeń/aplikacji liczy przedmiot testu? 
 

3 urządzenia 

12. Web Application Firewall (WAF) 
Jakie aplikacje są przedmiotem testu? 

 
 

Web aplikacje nie są przedmiotem testów 

13. Web Application Firewall (WAF) 

Jeżeli jest to przedmiotem testu - ile instancji danych 
funkcjonalności zawierają aplikacje: 

- Strony statyczne 

- Formularze (wraz z ilością pól) 

- Logowanie (jedno i dwu-składnikowe, funkcjonalność 
odzyskiwania hasła) 

- Rejestracja kont użytkowników 

- Upload plików 

- Typy kont użytkowników (różniące się przywilejami) 

Web aplikacje nie są przedmiotem testów 
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- Użycie CMS 

- Punkty końcowe (endpoint) API 

14. - 

Prośba o przesunięcie terminu składania pytań oraz ofert w 
związku z Państwa zapytaniem ofertowym. Proponowany 

przez nas termin składania pytań to 13.08, natomiast 
składania ofert 20 lub 23 Sierpnia w zależności od tego w 

jakim czasie zobowiązują się Państwo udzielić odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Jeśli z różnych przyczyn nie mogą się Państwo przychylić 
pozytywnie do naszej prośby, proszę o potwierdzenie, że w 

późniejszych etapach dopuszczają Państwo możliwość 
negocjowania warunków zamówienia oraz wzorów umów, 

które Państwo przesłali. 
 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu 
składania ofert do 20 sierpnia 2019. Zamawiający nie 

dokona kolejnych zmian terminu składania ofert. 

 

 

 

 


