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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 
działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

„W ogłoszeniu zamówienia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii usług w zakresie napraw 
i konserwacji komputerów osobistych 2020/S 204-496685, w sekcji II Przedmiot zamówienia, 
w podsekcji  II.1.4) Krótki opis zawarto informację, że przedmiotem zamówienia jest także serwis 
systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
Natomiast w podsekcji II.2.4) Opis zamówienia zawarto informację, że obsługa informatyczna 
Zamawiającego polegała będzie m .in. wykonywaniu obowiązków administratora systemu 
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
Pytanie.
Czy zaakceptowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokumentacja bezpieczeństwa 
systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Głównym Urzędzie Geodezji 
i Kartografii zawiera zapisy umożliwiające wykonywanie obowiązków administratora systemu 
teleinformatycznego przez osobą niebędącą pracownikiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii?
Zgodnie z zapisem art. 52 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 
niejawnych to Kierownik jednostki organizacyjnej (GUGiK) wyznacza osobę lub zespół osób, 
niepełniących funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań 
bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego.”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja bezpieczeństwa systemu informatycznego przeznaczonego 
do przetwarzania informacji niejawnych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii nie zawiera 
przepisów wyłączających możliwość wykonywania obowiązków administratora tego systemu 
przez osoby niebędące pracownikami Urzędu.
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