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Odpowiedź na zapytanie 3 

Zamawiający, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem pn. usługa teleopieki dla 400 

uczestników projektu „SOS dla Seniora”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 oraz budżetu Miasta Lublin., (postępowanie ZOW/ZP-3/2019), w dniu 02.07.2018 r. 

wpłynęło n/w zapytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie 3: 

Dotyczy: SIWZ; Rozdział XVI. Ocena ofert. Ad. 3) W kryterium „Centrum przetwarzania danych” 

przyznane będą punkty w następujący sposób: 

• posiadany aktualny certyfikat ISO 22301 na usługi cloud i kolokacji – 5 pkt 

• posiadany aktualny certyfikat ISO 27001 na usługi cloud i kolokacji – 5 pkt 

• posiadany aktualny certyfikat co najmniej TIER 2 dokumentacji i infrastruktury 

• centrum przetwarzania danych – 10 pkt 

 

W związku z wymaganiem dotyczącym posiadania certyfikatu co najmniej TIER 2 dla 

dokumentacji i infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych, Pragniemy zauważyć, że 

posiadanie certyfikatu TIER 2 nie daje pełnej gwarancji ochrony przed awarią i nie gwarantuje 

spełnienia kryterium niezawodności. Certyfikat TIER stanowi formę potwierdzenia, że dany 

obiekt dysponuje prawdopodobieństwem zapewnienia zdefiniowanego przez instytucje 

certyfikujące reżimu niezawodności, które jest w wysokim stopniu zależne od umiejętności, 

doświadczenia i przygotowania obsługi pracowników data center, a nie samych procedur czy 

narzędzi. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje Centrum Przetwarzania Danych, które spełnia warunki i 

poziom wymagany dla uzyskania certyfikacji Tier 2, jednakże nie dysponując samym 

certyfikatem ? 

Odpowiedz 3: 

Certyfikacji TIER podlegają praktycznie wszystkie fizyczne ważne systemy ochrony centrum 

danych. Certyfikat potwierdza, że dany obiekt posiada wszelkie wyposażenie techniczne, 

strukturalne i organizacyjne, aby jego usługi działały z niezawodnością nie gorszą niż przyjęta 

dla danego poziomu TIER. W związku z tym, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie 

posiadał aktualny certyfikat co najmniej TIER2. 
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