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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

I. Informacje wstępne 

Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński 

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609, REGON: 013269344 

Sprawę prowadzi Pełnomocnik ds. Ochrony Infromacji Niejawnych w Starowstwie 

Powiatowym w Wołominie; 

e-mail: poin@powiat-wolominski.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie następującej dokumentacji 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego niezbędnej do jego akredytacji i 

utworzenia pojedynczego bezpiecznego stanowiska komputerowego przeznaczonego 

do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie, ul. Sasina 15 (siedziba Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego): 

1) dokumentu „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu 

teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” 

w Starostwie Powiatowym w Wołominie”; 

2) dokumentu „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinformatycznego 

przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie”. 

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:.  

1) przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji 

niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym; 

2) dobór i wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

bezpieczeństwa fizycznego dla obszaru, w którym planowane jest uruchomienie 

systemu; 

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji bezpieczeństwa; 

4) przeprowadzenie testów poprawności i skuteczności funkcjonowania zabezpieczeń 

systemu; 

5) szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wprowadzonych 

zabezpieczeń; 

6) przygotowanie dokumentacji do przekazania ABW; 

7) uzupełnienie i poprawienie dokumentacji bezpieczeństwa, w przypadku przedłożenia 

przez ABW ewentualnych zaleceń w tym zakresie. 
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3. Całość dokumentacji zostanie przekazana zamawiającemu w formie dokumentu 

papierowego oraz edytowalnego dokumentu elektronicznego na nośniku optycznym 

jednokrotnego zapisu (płyta CD lub DVD). 

 

III. Informacje uzupełniające 

1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Opisie przeznaczone są wyłącznie  

w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani 

udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent. 

3) Zamawiający, w szczególności uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany 

lub uzupełnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym 

czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej 

zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie 

dla nich wiążąca. 

IV. Udzielanie wyjaśnień 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Opisu będą udzielane niezwłocznie. Osobą 

uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami jest Małgorzata Jeznach - 

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Wołominie,  

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 204, e-mail: poin@powiat-wolominski.pl 

 

V. Waluta oferty i płatności 

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Płatności będą dokonywane jedynie na podstawie 

faktur wykonawcy zaakceptowanych przez zamawiającego. 
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