
 

 

Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o zamówieniu, 

którego przedmiotem jest świadczenie dla OPI PIB usług 

w zakresie odbioru, wywozu i niszczenia dokumentów w systemie pojemnikowym w przynajmniej III 

klasie tajności zgodnie z wymogami normy DIN 66399. 

 
Szanowni Państwo. 
w związku z wniesioną uwagą Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia: 
 
Uwaga 
„Szanowni Państwo, nie możemy zgodzić się z wyjaśnieniem. Norma ISO 27001 jest normą bezpieczeństwa i 
dotyczy zarówno bezpieczeństwa fizycznego jak i informatycznego. Norma ta odnosi się do przetwarzania 
informacji – zgodnie z RODO przetwarzaniem jest również pakowanie, transportowanie i niszczenie 
nośników danych.  
Art. 4. ochr. danych 
Definicje 
2)     „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;” 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż wymaganie dotyczące posiadania certyfikatu potwierdzającego wdrożenie u 
Wykonawcy normy ISO 27001 nie wynikało z argumentów przywołanych w pierwszym zapytaniu tj. „że dane 
nie będą podczas niszczenia przetwarzane w systemach teleinformatycznych”, jak również nie z powodu 
nieznajomości definicji przetwarzania danych zawartej w RODO. Norma ISO 27001 określa wymagania dla 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i posiadanie certyfikatu potwierdzającego jej wdrożenie i 
utrzymanie w organizacji działa na korzyść Wykonawcy, jednakże OPI PIB nie stawia takiego wymagania jako 
niezbędne.  
Niezbędne wymagania zapewniające w ocenie OPI PIB odpowiedni poziom bezpieczeństwa niszczonych 
dokumentów zostały określone w treści umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia). 
W § 3 ust. 10 umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zabezpieczenia dokumentacji przy każdorazowym zleceniu jednorazowymi plombami z 
niepowtarzalnym numerem, 

b) zniszczenia dokumentacji w instalacji niszczącej w sposób uniemożliwiający pozyskanie przez osoby 
trzecie jakichkolwiek informacji na nich zgromadzonych, 

c) umożliwienia upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego obserwowania procesu niszczenia, 
d) dołożenia należytej staranności w realizacji przedmiotu umowy oraz sposobie zabezpieczenia 

dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych. 
 
Obligatoryjnym warunkiem jest także zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiącej 
załącznik nr 4 do ogłoszenia, która również zapewnia ochronę  przetwarzanych danych. 
 
Z tych przyczyn wymaganie dotyczące posiadania certyfikatu ISO 27001 zostało wykreślone.  
 
Zamawiający, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż odpowiedź 

nie wpływa na termin składania ofert. 


