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Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

„Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na 

potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych CSIOZ (Etap II) 

– obszar Zarządzanie i wsparcie projektowe/Projektowanie Rozwiązań” 

 

1. Przedmiot Zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z 

branży IT poprzez udostępnianie Zamawiającemu Konsultantów spełniających określone 

wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie. W ramach niniejszej 

usługi Wykonawca zapewni świadczenie usług z zakresu IT przez specjalistów na rzecz i pod 

nadzorem Zamawiającego, zapewni obsługę kadrowo-płacową Konsultantów oraz zapewni 

nadzór nad realizacją umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia 

usług przez Konsultantów. Zarządzanie przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie 

czasowe prac realizowane będą przez Zamawiającego. 

1.2. Szacowana na potrzeby określenia maksymalnej wartości zamówienia liczba roboczogodzin, 

które mogą zostać wykorzystane wynosi 84 600  120 900. 

2. Wymagani Konsultanci 

2.1. Wykonawca zapewni Konsultantów dla poszczególnych ról o doświadczeniu i kwalifikacjach 

określonych w poniższym punkcie. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umów 

Wykonawczych związanych z opisanymi w niniejszym dokumencie usługami, Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zapewnił osoby posiadające, co najmniej niżej opisane 

kwalifikacje dla wskazanych ról: 

lp. Rola Opis stanowiska/Kompetencje 

1. Starszy 
Kierownik 
projektu 

1. Minimum 7 lat udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu 
projektami informatycznymi w pełnym cyklu realizacji, w szczególności 
projektami migracji / produkcji programów / usług, a także w różnych 
dziedzinach technicznych i funkcjonalnych. 

2. Zarządzanie minimum 3 projektami o budżecie ponad 5 mln PLN każdy, 
potwierdzone kontaktem referencyjnym dla każdego z nich. 

3. Praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów w stopniu 
zaawansowanym (potwierdzona certyfikatem np. PRINCE2* 
Practitioner, PMP*, PRINCE2 Agile* lub równoważnymi)  

4. Mile widziany** certyfikat Scrum Master I* 
5. Dobra znajomość MS Office, MS Project oraz Jira. 
6. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne, w 

szczególności umiejętność planowania, definiowania celów i ich 
realizacji, analizy danych i logicznego myślenia. 

7. Dobra organizacja pracy własnej jak i zespołu. 
8. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, kultura osobista i 

odporność na stres. 

http://www.csioz.gov.pl/
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2. Kierownik 
projektu 

1. Minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu 
projektami informatycznymi w pełnym cyklu realizacji, w szczególności 
projektami migracji / produkcji programów / usług, a także w różnych 
dziedzinach technicznych i funkcjonalnych. 

2. Zarządzanie minimum 2 projektami o budżecie ponad 1 mln PLN każdy, 
potwierdzone kontaktem referencyjnym dla każdego z nich. 

3. Teoretyczna i praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów w 
stopniu zaawansowanym (potwierdzona certyfikatem np. PRINCE2, 
PMP, Agile lub równoważnymi*).  

4. Dobra znajomość MS Office, MS Project oraz Jira. 
5. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne, w 

szczególności umiejętność planowania, definiowania celów i ich 
realizacji, analizy danych i logicznego myślenia. 

6. Dobra organizacja pracy własnej jak i zespołu. 
7. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, kultura osobista i 

odporność na stres.  
3. Ekspert ds. 

Architektury 
IT 

1. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze architektury IT 
- rozwiązań korporacyjnych. 

2. Znajomość zagadnień związanych z architekturą, projektowaniem i 
integracją systemów IT. 

3. Znajomość zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na 
usługi (SOA) oraz mikro-serwisy. 

4. Biegła znajomość narzędzia Sparx Enterprise Architect. 
5. Mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje 

architektoniczne.** 
6. Doświadczenie w pracy w zespołach pracujących z wykorzystaniem 

metodyk zwinnych. 
7. Wiedza z zakresu wzorców projektowych i architektonicznych, 

relacyjnych baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz integracji 
systemów IT 

8. Doświadczenie we współpracy na styku IT – Biznes 
9. Znajomość zagadnień DevOps 
10. Doświadczenie w szacowaniu pracochłonności prac programistycznych 

i architektonicznych 
11. Doświadczenie w stosowaniu metody COSMIC w szacowaniu kosztów 

przedsięwzięć informatycznych. 
12. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 
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4. Architekt IT 1. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania 
(tworzenia) architektury systemów informatycznych. 

2. Biegła znajomość narzędzia Sparx Enterprise Architect. 
3. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania 

architektury: systemów zorientowanych na usługi, systemów w 
architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i 
niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych. 

4. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie udziału w 
projektach obejmujących swoim zakresem budowę architektury 
systemów informatycznych dotyczących wdrożenia systemu w 
architekturze rozproszonej. 

5. Doświadczenie w pracy w zespołach pracujących z wykorzystaniem 
metodyk zwinnych. 

6. Doświadczenie w stosowaniu metody COSMIC w szacowaniu kosztów 
przedsięwzięć informatycznych. 

7. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 
 

5. Starszy 
Analityk 
Systemowy 

1. Minimum 5 lat doświadczenia w modelowaniu i inżynierii procesów 
biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów 
informatycznych z wykorzystaniem UML i BPMN; 

2. Doświadczenie w analizie systemowej; 
3. Doświadczenie w identyfikacji i zarządzaniu wymaganiami 

użytkowników oraz tworzeniu specyfikacji systemowych; 
4. Dobra znajomość notacji UML i BPMN oraz narzędzia Visual Paradigm 

lub Enterprise Architekt; 
5. Mile widziana** znajomość SQL;* 
6. Mile widziane doświadczenie w projektach realizowanych przy użyciu 

metodyk zwinnych** 
7. Wykształcenie wyższe techniczne 

6. Analityk 
Systemowy 

1. Minimum 2lata doświadczenia w modelowaniu i inżynierii procesów 
biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów 
informatycznych z wykorzystaniem UML i BPMN; 

2. Doświadczenie w analizie systemowej; 
3. Doświadczenie w identyfikacji i zarządzaniu wymaganiami 

użytkowników oraz tworzeniu specyfikacji systemowych; 
4. Dobra znajomość notacji UML i BPMN oraz narzędzia Visual Paradigm 

lub Enterprise Architekt; 
5. Mile widziana** znajomość SQL;* 
6. Mile widziane doświadczenie w projektach realizowanych przy użyciu 

metodyk zwinnych** 
7. Wykształcenie wyższe techniczne 

7. Starszy 
Analityk 
Biznesowy 

1. Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze analizy w projektach IT; 
2. Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej; 
3. Znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem 

oprogramowania; 
4. Praktyczna znajomość notacji UML (diagram klas, aktywności, 

komponentów, maszyny stanów); 
5. Praktyczna znajomość notacji BPMN; 

http://www.csioz.gov.pl/
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6. Umiejętność specyfikowania przypadków użycia; 
7. Podstawowa znajomość SOA i relacyjnych baz danych; 
8. Znajomość SQL; 
9. Mile widziane**: 

• Znajomość możliwości technologicznych Java; 
• Znajomość narzędzia Enterprise Architect; 
• Doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla 

sektora publicznego; 
• Uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk 

zwinnych. 

8. Analityk 
Biznesowy 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze analizy w projektach IT; 
2. Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej; 
3. Znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem 

oprogramowania; 
4. Praktyczna znajomość notacji UML (diagram klas, aktywności, 

komponentów, maszyny stanów); 
5. Praktyczna znajomość notacji BPMN; 
6. Umiejętność specyfikowania przypadków użycia; 
7. Podstawowa znajomość SOA i relacyjnych baz danych; 
8. Znajomość SQL; 
9. Mile widziane**: 

• Znajomość możliwości technologicznych Java; 

• Znajomość narzędzia Enterprise Architect; 

• Doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla 
sektora publicznego; 

• Uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk 
zwinnych. 

10. Doświadczenie w projektach realizowanych przy użyciu metodyk 
zwinnych 

9. Specjalista 
PMO 

1. Minimum 2 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i utrzymywaniu 
dokumentacji projektowej zgodnie z metodyką prowadzenia projektów 
np. PRINCE2® lub metodykami zwinnymi. 

2. Minimum 2 letnie doświadczenie w raportowaniu, 
harmonogramowaniu, sprawozdawczości, organizacji spotkań i we 
współpracy z członkami zespołów projektowych. 

3. Posiada doświadczenie w pracy przy projektach informatycznych 
współfinansowanych ze środków UE. 

4. Dobra znajomość MS Office, w tym MS Project. 
 

10. Dokumentali
sta 

1. Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. 
2. Wykształcenie średnie lub wyższe. 
3. Dobra znajomość MS Office i środowiska Windows. 
4. Umiejętność analitycznego myślenia. 
5. Dokładność, odpowiedzialność. 

http://www.csioz.gov.pl/
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11. UX Designer 1. Minimum 4-letnie doświadczenie przy projektowaniu i programowaniu 

stron internetowych, aplikacji internetowych. 

2. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował min. 5 projektów, których 

przedmiotem było wdrożenie portalu internetowego oraz aplikacji 

mobilnej (zakończonych i odebranych przez zlecającego), w których 

pełnił rolę specjalisty UX Designer. 

3. Doświadczenie w projektowaniu UX zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. 

4. Znajomość najnowszych trendów z zakresu projektowania interfejsów, 

stron internetowych, aplikacji mobilnych. 

5. Doświadczenie w przeprowadzaniu testów i badań użyteczności. 

6. Bardzo dobra znajomość HTML/CSS. 

7. Znajomość programów graficznych, min. pakiet Adobe. 

8. Bardzo dobra znajomość oraz dostęp do narzędzi wspierających 

projektowanie UX, np. Axure, UXPin, Sketch. 

9. Umiejętność przygotowywania prototypów interfejsów na podstawie 

dokumentacji. 

10. Zdolności i umiejętności analityczne. 

11. Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej. 

12. Samodzielność w zdobywaniu potrzebnych informacji. 

13. Umiejętność pracy w zespole. 

Doświadczenie we współpracy z zespołami SCRUM 

12. SCRUM 
MASTER 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy w środowisku agile w roli 
Scrum Matera, potwierdzonego 3 kontaktami referencyjnymi. 

2. Posiada certyfikat Scrum Master I* lub równoważny. 
3. Mile widziane kwalifikacje potwierdzone certyfikatem PRINCE2® 

Foundation* lub równoważnym. ** 
4. Mile widziana** znajomość zwinnych metodyk prowadzenia 

projektów potwierdzona ważnym certyfikatem PRINCE2 Agile® 
Foundation.* 

5. Udział w projektach informatycznych, w tym min. 3 na stanowisku 
SCRUM Mastera. 

6. Dobra znajomość MS Office, MS Project oraz Jira. 
7. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne, w 

szczególności umiejętność planowania, definiowania celów i ich 
realizacji, analizy danych i logicznego myślenia. 

8. Dobra organizacja pracy własnej jak i zespołu. 
9. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, kultura osobista i 

odporność na stres. 
Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 

13. Projektant 
ds. Hurtowni 
danych 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu, definiowaniu 
architektury rozwiązań wykorzystujących technologie z dziedziny 
Hurtowni Danych / ETL / BI. 

2. Znajomość pryncypiów przetwarzania oraz integracji dużych i 
różnorodnych zbiorów danych. 

3. Znajomość pryncypiów tworzenia Hurtowni Danych, procesów 
integracji danych/ETL oraz systemów klasy Business Intelligence. 

http://www.csioz.gov.pl/
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4. Doświadczenie w projektowaniu architektury hurtowni danych w 
zakresie skalowania i optymalizacji wydajności oraz rozmiaru 
przestrzeni danych. 

5. Bardzo dobra znajomość SQL. 
6. Certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień architektury danych, 

np. CBIP (TDWI) lub CDMP (DAMA)*. 
Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 

14. Starszy 
Tester 

1. Minimum 5 lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania - testy 
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, 
wydajnościowe; 

2. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 
3. Posiada certyfikat ISTQB/ISEB*; 
4. Praktyczna znajomość języka SQL / PL/SQL / PgSQL; 
5. Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz 

raportowania błędów, np.: JIRA,  
6. Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z narzędziami 

wspomagającymi testy: SoapUI, JMeter; 
7. Minimum 2 lata doświadczenie w automatyzacji testów w narzędziu 

Selenium WebDriver, lub pokrewne; 
8. Minimum 2 lata doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu 

testerskiego, jak i prac zespołu testerów biznesowych; 
9. Praktyczne doświadczenie w planowaniu prac zespołu testerskiego w 

procesie wytwarzania i utrzymania oprogramowania; 
• Praktyczna wiedza w zakresie Java / JavaScript / XML / 

WebServices; 
 

15. Tester  1. Minimum 2 lata doświadczenia w testowaniu oprogramowania - testy 
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, 
wydajnościowe; 

2. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 
3. Mile widziany certyfikat ISTQB/ISEB;** 
4. Praktyczna znajomość języka SQL / PLSQL; 
5. Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz 

raportowania błędów np.: JIRA,  
6. Doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI, 

JMeter; 
7. Podstawowa wiedza w zakresie Java / JavaScript / XML / WebServices; 
8. Umiejętność analitycznego myślenia; 
1.9. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 

* Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez 

Zamawiającego, wydanych przez uprawnione podmioty. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie Minimum takiej 

samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. 

Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od 

Wykonawcy. 
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**Kompetencje, które mogą być oceniane na etapie umów wykonawczych.  

 

2.2. Użyte powyżej nazwy własne są nazwami metodyk prowadzenia projektów, technologii lub 

oprogramowania używanego przez Zamawiającego w istniejących systemach 

informatycznych. 

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia różnych ról przez jedną i tą samą osobę. 

2.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia specjaliści będą każdorazowo realizować zadania 

określone przez Zamawiającego, związane z ich kwalifikacjami.  

2.5. Wykonawca zapewni specjalistów, którzy posiadają kompetencje niezbędne do tego, żeby 

wszystkie usługi i zadania wykonywane w ramach realizacji zamówienia mogły być wykonane 

prawidłowo niezależnie od tego, czy dokumentacja, która dotyczy danej usługi lub zadania 

jest dostępna w języku polskim, czy języku angielskim. 

2.6. Zamawiający wymaga, aby każda z osób wymienionych w pkt 1 OPZ posiadała znajomość 

języka polskiego, umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza osoby bez znajomości języka polskiego w przypadku, 

gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i 

biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także 

zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych 

przez Zamawiającego. 

2.7. Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez 

Zamawiającego, wydanych przez uprawnione podmioty. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie Minimum takiej 

samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. 

Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od 

Wykonawcy. 

2.8. Konsultanci dla których wymagane jest posiadanie wskazanych przez Zamawiającego 

certyfikatów będą posiadali przedmiotowe certyfikaty przez cały okres realizacji Umowy 

Wykonawczej. 

3. Warunki świadczenia Usług, stanowiących przedmiot zamówienia:  

3.1. Usługi na rzecz Zamawiającego świadczone będą na podstawie zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym Umowy Wykonawczej.  

3.2. Zamawiający udzieli zamówień jednostkowych na poszczególne usługi w miarę istniejących 

potrzeb, na podstawie umowy wykonawczej, zgodnie z procedurami, określonymi w umowie 

ramowej. Zamówienie jednostkowe każdorazowo zawierać będzie zakres, sposób realizacji 

oraz termin wykonania zamówienia.  

3.3. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert Wykonawców (lub do 

negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym tylko Wykonawcą), z którymi 

zawarł umowę ramową przy użyciu poczty elektronicznej.  

3.4. Konsultanci świadczą usługi na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego w miejscach i 

lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować 
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alternatywną lokalizację świadczenia usług przez Konsultantów, która będzie wymagała 

akceptacji Zamawiającego.  

3.5. Konsultanci wykonują zadania zlecone przez uprawnione osoby po stronie Zamawiającego w 

dziennym wymiarze godzin ustalonym przez Zamawiającego.  

3.6. Zamawiający może w sposób dowolny dysponować zakresem zadań Konsultantów pod 

warunkiem, że zlecane prace będą odpowiadały kwalifikacjom Konsultantów.  

4. Informacje dodatkowe  

4.1. Umowa Ramowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania lub do 

wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od 

tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

4.2. Umowa ramowa zostanie zawarta z maksymalnie 7 wykonawcami. Jeżeli oferty 

niepodlegające odrzuceniu złoży mniej niż 7 wykonawców, Zamawiający zawrze umowę 

ramową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4.3. Roboczogodzina stanowi 60 minut zegarowych. 

4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość, że prace i projekty realizowane w ramach umowy 

ramowej mogą być finansowane ze środków budżetowych w szczególności środków 

pochodzący z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i innych. Szczegóły w 

tym zakresie Zamawiający będzie podawał na etapie realizowania Umów Wykonawczych.  

4.5. Zamawiający zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz sprzęt komputerowy 

niezbędny do wykonania pracy.  

4.6. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji przedmiotu zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawców. 
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