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Dane do wykonania dokumentacji niejawnego systemu teleinformatycznego 

1. Wykonana dokumentacja musi spełniad wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 

2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742), 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie podstawowych 

wymagao bezpieczeostwa teleinformatycznego. (Dz. U. Nr 159, poz. 948) oraz zaleceniach i 

wytycznych departamentu Bezpieczeostwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeostwa 

Wewnętrznego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wniesienia uwag przez Agencję Bezpieczeostwa 

Wewnętrznego  do wykonanej nowej wersji dokumentacji. 

3. Właścicielem systemu teleinformatycznego jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i 

Komórek. 

4. Miejsce pracy systemu: Siedziba Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. 

5. Najwyższa klauzula przetwarzanych informacji niejawnych: Zastrzeżone. Nie przewiduje się 

przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych. 

6. Architektura systemu: System stacjonarny jednostanowiskowy. Składa się z komputera typu 

notebook i drukarki. Dysk twardy zainstalowany jest na stałe w obudowie komputera. Nie 

przewiduje się wykorzystania dodatkowego monitora, myszki i klawiatury. 

7. Przeznaczenie systemu: System jest przeznaczony do udostępniania upoważnionym osobom, 

materiałów niejawnych w postaci elektronicznej oraz wytwarzania, przetwarzania i 

przechowywania dokumentów związanych ze statutową działalnością Krajowego Centrum 

Bankowania Tkanek i Komórek. W Systemie nie przewiduje się przetwarzania informacji 

jawnej. Dopuszcza się możliwośd dołączania (import danych) jawnych danych do 

przygotowywanej informacji niejawnej. 

8. Tryb bezpieczeostwa systemu: Systemowy tryb bezpieczeostwa. 

Usługi systemu: Systemu oferuje możliwośd wytwarzania, przetwarzania i przechowywania 
informacji niejawnych przy wykorzystaniu typowego pakietu biurowego. 

Forma danych wejściowych do Systemu to: 
· dane jawne importowane z nośników jawnych, 
· dane niejawne, importowane na zarejestrowanych nośnikach niejawnych, 
· informacje wprowadzane za pomocą klawiatury. 

Forma danych wyjściowych z Systemu to: 
· wydruki, 
· dokumenty w formie plików danych na nośnikach optycznych (płytach CD, DVD), 
· informacje na ekranie monitora. 

9. Czas na wykonanie dokumentacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.  
10. Rozliczenie pracy nastąpi etapowo: 60% ceny płatne  po wykonaniu dokumentacji i przyjęciu 

jej protokolarnie przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Centrum 
Bankowania Tkanek i Komórek i  40% ceny po pisemnej akceptacji wykonanej dokumentacji 
przez Agencję Bezpieczeostwa Wewnętrznego. 

 

Oferty spełniające powyższe wymagania należy składać na adres: sekretariat@kcbtik.pl   
do dnia: 22.03.2021r do godz. 10:00 
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