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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Zakup narzędzia informatycznego wspierającego Zintegrowany System Zarządzania
(ZSZ)”.
W dniu 12 stycznia 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Ogłoszenia
o zamówieniu:
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą brały udział w
projekcie NFZ musiały mieć poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie
spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to,
że:
1) utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność Bojową Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;
4) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za
ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
5) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za
ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw
i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości;
6) zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający informuje iż zmienia zapisy Ogłoszenia w punkcie 111.1.3 zdolność techniczna i
kwalifikacje zawodowe i wprowadza wymóg posiadania aktualnego poświadczenia
bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min.
„POUFNE” dla Kierownika Projektu.
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Pytanie 2
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia postepowania, prowadzonego
w trybie dialogu konkurencyjnego, niniejszym zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zmian
do wymagań Zamawiającego dotyczących posiadania przez wszystkie osoby, które będą brały
udział w projekcie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej POUFNE.
Z uwagi na fakt, iż nie wszyscy konsultanci biorący udział w realizacji zamówienia będą mieli
dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” uważamy, że wymaganie to jest zbyt
wysokie i ogranicza Wykonawcom dostęp do postępowania.

Proponujemy zmianę ww. zapisu na następujący:

Co najmniej jedna osoba biorąca udział w projekcie NFZ musi posiadać aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. „POUFNE”
oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
przeprowadzonym przez właściwego pełnomocnika lub ABW.
Wszystkie osoby, które będą brały udział w projekcie NFZ muszą posiadać upoważnienie do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie o
odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeprowadzonym przez
właściwego pełnomocnika.
Odpowiedź : jak w pytaniu nr 1

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Ogłoszeniu zachodzi konieczność przesunięcia
terminu składania wniosków na 19 lutego 2018 r. godz. 10.00 i w związku z powyższym
daty w „Ogloszeniu o zamówieniu” w sekcjach: 11.2.14, IV.2.2., IV.2.3. zmieniają się
odpowiednio.

Przewodnicząca Ko isj i Przetargowej
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