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Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

„Przygotowania do certyfikacji oraz certyfikacja 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

(SZBI) zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 

27001:2014 w Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia”. 
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1. Przedmiot zamówienia 
Zamawiający posiada ustanowiony Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji i Ciągłością Działania (dalej: „ZSZBIiCD”) zaprojektowany i wdrożony wg 

standardu opisanego w normie PN-ISO/IEC 27001:2014. 

1.1.W ramach Zamówienia Wykonawca wykona usługę polegającą na: 

 

a) wykonaniu audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji u 

Zamawiającego, pod kątem zgodności z przyszłej certyfikacji dla normy PN-ISO/IEC 

27001:2014,  

b) działaniach doradczych prowadzących do uzyskania pełnej zgodności z wymogami 

normy PN-ISO/IEC 27001:2014,  

c) przeprowadzeniu certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na 

zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2014; 

d) uzyskanie od akredytowanej jednostki certyfikatu potwierdzającego zgodność SZBI 

Zamawiającego z normą PN-ISO/IEC 27001:2014; 

e) Dla prac o których mowa w pkt a, b i c powyżej sporządzona zostanie ocena i wydane 

zostaną zalecenia/propozycje optymalizacji w poszczególnych badanych obszarach. 

1.2. Prace, o których mowa w pkt 1.1. zostaną wykonane do dnia 14 grudnia 2016 r. 

1.3. Wykonane prace, o których mowa w pkt.1.1 zostaną odebrane przez Zamawiającego 

Protokołem odbioru. 

1.4. Ilekroć w dokumencie mowa o dniach, oznacza to dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach pracy Zamawiającego 8:00-16:00. 

2. Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem 

certyfikacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014 

2.1. Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w pkt 1.1. lit. a) 

zostanie dokonany na podstawie obszarów opisanych w normie PN-ISO/IEC 27001:2014.  

2.2. Podczas audytu Wykonawca zbada aktualny stan zabezpieczenia zasobów informacyjnych 

pod względem: poufności, integralności i dostępności, wskazaniu ewentualnych 
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niezgodności oraz przygotuje rekomendacje związane z wprowadzeniem mechanizmów 

służących do uzyskania bezpieczeństwa informacji, zgodnego z normą PN-ISO/IEC 

27001:2014. 

2.3. Celem weryfikacji jest zbadanie czy rozwiązania przyjęte w ramach Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji, wdrożonego u Zamawiającego są kompletne z punktu 

widzenia możliwości uzyskania certyfikacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2014.  

2.4. Zakres prac audytowych obejmuje:  

a) analizę istniejących u Zamawiającego dokumentów: Polityki Bezpieczeństwa, procedur, 

instrukcji, regulaminów dotyczących bezpieczeństwa informacji, wchodzących w skład 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 

b) ocenę ww. dokumentów pod kątem zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2014, w 

oparciu o Załącznik A tej normy;  

c) weryfikację poprawności wdrożenia i funkcjonowania opisanych zabezpieczeń;  

d) weryfikację poprawności realizacji procedur, zawartych w Polityce Bezpieczeństwa; 

e) opracowanie raportu z audytu zawierającego opis funkcjonowania Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie;  

f) sformułowanie niezgodności i rekomendacji. 

2.5. Audyt będzie prowadzony na poziomie trzech warstw: metodologicznej, organizacyjnej oraz 

dokumentacyjnej.  

2.6. Audyt będzie oparty na wymogach normy PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz wymogach 

zabezpieczeń opisanych w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2014. 

2.7. Wyniki audytu przedstawiane będą w formie raportu z audytu. Sformułowane w raporcie 

niezgodności powinny być poparte dowodami i odnosić się do punktów normy. 

2.8. Raport z audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,  zawierać będzie 

elementy, o których mowa w pkt 2.7. oraz ocenę stanu zgodności z normą PN-ISO/IEC 

27001:2014 na czterech poziomach: pełna zgodność, zgodność z zastrzeżeniami, zgodność 

na poziomie minimalnym, niezgodność.  
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2.9. W przypadku poziomów „zgodność z zastrzeżeniami, zgodność na poziomie minimalnym, 

niezgodność”, Wykonawca przedstawi propozycję ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji o brakujące elementy (na podstawie 

wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014), jeśli taka potrzeba zostanie zidentyfikowana 

3. Działania doradcze prowadzące do uzyskania pełnej zgodności 

z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2014. 

3.1.Działania doradcze, o których mowa w pkt 1.1. lit. b) zostaną dokonane na podstawie 

wskazanych w raporcie z audytu  braków (niezgodności) w zakresie zgodności z obszarami 

opisanymi w normie PN-ISO/IEC 27001:2014. Wykonawca będzie rekomendował 

skuteczne działania korygujące.  

3.2.W ramach działań doradczych Wykonawca będzie świadczył merytoryczną pomoc 

w zakresie doprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

Zamawiającego do pełnej zgodności z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2014. 

3.3.W ramach działań doradczych Wykonawca przygotuje propozycje uzupełnienia 

dokumentacji Zamawiającego wymagane normą PN-ISO/IEC 27001:2014 oraz uzupełni ją o 

brakujące elementy.. 

4. Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2014 
 

4.1.Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o których mowa w pkt 1.1. 

lit. c) zostanie przeprowadzona po uzupełnieniu dokumentacji Zamawiającego o brakujące 

elementy wymagane normą PN-ISO/IEC 27001:2014, tym samym zapewniając 

Zamawiającemu zgodność normą PN-ISO/IEC 27001:2014 i gotowość do certyfikacji. 

4.2.W przypadku uzyskania negatywnego wyniku certyfikacji Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji, Wykonawca uzupełni dokumentację Zamawiającego o 

brakujące elementy wymagane normą PN-ISO/IEC 27001:2014 i ponowi certyfikację. 
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4.3. Wynikiem procesu certyfikacji jest uzyskanie od akredytowanej jednostki certyfikatu 

potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

Zamawiającego z normą PN-ISO/IEC 27001:2014. 

5. Ocena, opis ustaleń i wydanie zaleceń/propozycji optymalizacji 

w poszczególnych obszarach. 

5.1. Wykonawca przedstawi z audytu raport, który będzie zawierał co najmniej: 

a) cel i zakres (obszary) audytu, 

b) stosowaną normę, 

c) opis metodyki audytu, 

d) imiona i nazwiska audytorów, 

e) opis przeprowadzonych prac, 

f) ustalenia (próbki) oraz dowody tych ustaleń,  

g) ocenę spełniania wymagań, wg. klasyfikacji zawartej w punkcie 2.6, 

h) sformułowane niezgodności wraz ze wskazaniem punktów normy, w których te 

niezgodności występują, 

i) w przypadku zidentyfikowanych niezgodności, propozycję realizacji działań w badanym 

obszarze mających na celu spełnienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014,  

j) rekomendacje do działań korygujących. 

5.2. Kompletny raport z audytu oraz propozycje działań mających na celu 

optymalizację/usprawnienie realizacji procesów w badanych obszarach – jeżeli zostaną 

zidentyfikowane podczas audytu,  powinny zostać przekazane w terminie ustalonym  

z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do raportu. 

 

 


