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Załącznik nr 1c 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 Utrzymanie Aplikacji” 
 

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 88  700 108 800. 

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. Ekspert ds. 
wdrożenia i 
utrzymania 

1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania 
systemów informatycznych; 

2. Przeprowadzenie zakończonych sukcesem min. 2 wdrożeń, w 
których co najmniej w jednym wdrożonym systemie informatycznym 
liczba użytkowników końcowych przekraczała 1000 osób, zaś 
wartość obu projektów była nie mniejsza niż 500 000,00 złotych 
brutto każdy, nie wliczając kosztu infrastruktury techniczno – 
systemowej; 

3. Uczestniczenie we wdrażaniu co najmniej jednego systemu 
działającego w środowisku rozproszonym; 

4. Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie 
projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków 
przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, 
rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności); 

5. Doświadczenie w opracowywaniu Planu Ciągłości Działania; 
6. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie 

projektowania utrzymania dla systemów informatycznych, 
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projektowania procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności 
oraz definiowaniu katalogu usług; 

7. Znajomość zbioru dobrych praktyk (framework) ITIL;  
Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym; 
 

2. Administrator 
baz danych 

1. Minimum 3 lata doświadczenia Administratora baz danych. 
2. Zaawansowana znajomość relacyjnych baz danych MS SQL i 

Postgress; 
3. Dobra znajomość systemów operacyjnych Linux i  Windows; 
4. Znajomość sieci LAN, SAN Brocade oraz technologii storage; 
5. Znajomość języka SQL oraz umiejętność optymalizacji zapytań 
6. Znajomość zagadnień High Availability; 
7. Posługiwanie się językami skryptowymi; 
8. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy; 
9. Umiejętność pracy w zespole; 
10. Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, 
11. Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne. 

 

3. Administrator 
aplikacji 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w rozwiązywaniu incydentów; 
2.  Posiada certyfikat ITIL Foundation*; 
3.  Oczekiwane doświadczenie: 

•3 lata doświadczenia zawodowego w pracy z systemami 

operacyjnymi Linux, bazami danych PostgreSQL 

(EnterpriseDB),MySQL; 

• Doświadczenie w pracy z aplikacjami Java EE, PHP; 

• 2 lata doświadczenia w administrowaniu serwerami aplikacyjnymi 

Jboss; 

•2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z systemami 

operacyjnymi Windows Server, 

• Doświadczenie w pracy z aplikacjami.NET, PHP; 

•1 rok doświadczenia w administrowaniu serwerami aplikacyjnymi 

IIS; 

4. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym; 
 

4. Administrator 
serwerów 
aplikacyjnych 

1. Minimum 2 lata doświadczenia we wdrażaniu lub administracji 
dużym systemem ; 

2. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Linux 
(RedHat/Linux); 

3.  Bardzo dobra znajomość jednego z serwerów aplikacyjnych IBM 
WebSphere, Oracle WebLogic, lub Jboss, ; 

4. Praktyczna wiedza z zakresu instalacji, utrzymania, dostrajania i 
monitorowania serwera aplikacyjnego; 

5. Doświadczenie w instalowaniu i konfigurowaniu aplikacji w 
środowisku klastrowym; 

6. Znajomość architektury SOA/EAI oraz formatów / technologii XML, 
WSDL, XSLT, SOAP, WebServices; 
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7. Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami np. Red Hat 

Certified JBoss Administrator*; 

 

5. Administrator 
sieci 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w branży IT (projektowanie/analiza 
topologii sieci, obsługa urządzeń sieciowych różnych platform); 

2. Doświadczenie w zakresie zagadnień routingu w oparciu o protokoły 
OSPF, BGP, EIGRP;  

3. Doświadczenie w zakresie konfiguracji przełączników L2/L3, L2 
Security 802.1x, na platformach IOS, NX-OS; 

4. Doświadczenie w zakresie zagadnień bezpieczeństwa sieci, firewall, 
IPS;  

5. Doświadczenie w zakresie zagadnień loadbalancingu na platformie 
F5;  

6. Doświadczenie w zakresie monitorowania sieci i urządzeń - Flow, 
SNMP; 

7. Doświadczenie w zakresie korporacyjnych sieci bezprzewodowych, 
preferowane rozwiązania firmy Aruba Networks 

8. Znajomość technologii optycznych DWDM;  
9. Znajomość technologii komunikacyjnych typu MPLS i innych, 

znajomość zagadnień High Availability;  
10. Posługiwanie się językami skryptowymi  
11. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;  
12. Umiejętność pracy w zespole; 
13. Wiedza i umiejętności na poziomie min. CCNA 
14. Wykształcenie wyższe w obszarze sieci/telekomunikacja. 

 

6. Inżynier 
Sieciowy 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w branży IT ( projektowanie/analiza 
topologii sieci, obsługa urządzeń sieciowych różnych platform); 

2. Doświadczenie w zakresie zagadnień routingu w oparciu o protokoły 
OSPF, BGP, EIGRP; 

3. Doświadczenie w zakresie konfiguracji przełączników L2/L3, L2 
Security 802.1x, na platformach IOP, NX-OP; 

4. Doświadczenie w zakresie pracy z urządzeniami sieciowymi firmy 
Fortinet, Juniper SRX, HP, CISCO; 

5. Doświadczenie w zakresie zagadnień bezpieczeństwa sieci firewall, 
IPS; 

6. Doświadczenie w zakresie zagadnień loadbalancingu na platformie 
F5; 

7. Doświadczenie w zakresie monitorowania sieci i urządzeń – Flow, 
SNMP; 

8. Doświadczenie w zakresie korporacyjnych sieci bezprzewodowych, 
preferowane rozwiązania Aruba Networks i Meraki; 

9. Znajomość technologii optycznych DWDM 
10. Znajomość technologii komunikacyjnych typu MPLS i innych,  
11. Znajomość zagadnień High Availability 
12. Posługiwanie się językami skryptowymi; 
13. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy, 

umiejętność pracy w zespole;  
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14. Wiedza i umiejętności min. CCNA 
15. Wykształcenie wyższe w obszarze sieci/telekomunikacja. 

 

7. Specjalista ds. 
Service desk 

1. Minimum 1 rok doświadczenia w pracy w Service Desk; 
2. Wykształcenie minimum średnie – preferowane ostatnie lata 

studiów o profilu informatycznym; 
3.  Znajomość systemów Microsoft Windows, oprogramowania 

Microsoft Office w stopniu zaawansowanym; 
4. Znajomość zasad pracy w Service Desk; 
5. Umiejętność prowadzenia rozmów przez telefon, udzielania porad, 

wykonywania diagnoz; 
6. Umiejętność pracy pod wpływem stresu i presji czasu; 
7. Znajomość zasad obsługi systemów rejestracji i zarządzania 

incydentami; 
 

8. Specjalista ds. 
wsparcia 
użytkownika 

1. Minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym ze 
wsparciem użytkowników 

2. Umiejętność w administrowaniu Active Directory. 
3. Umiejętność w administrowaniu stacjami roboczymi Windows 

7/8/10. 
4. Umiejętność w administrowaniu kontami/użytkownikami 

serwerowymi poczty (preferowane: Exchange Online) oraz 
znajomość klienta poczty MS Outlook. 

5. Umiejętność diagnozowania awarii komputerów, drukarek i 
urządzeń peryferyjnych.  
Umiejętność diagnozowania oraz rozwiązywania problemów 
użytkowników – bezpośrednio, w sposób zdalny oraz przez telefon. 
 

9. Architekt 
bezpieczeństwa 
IT 

1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja 
i/lub pokrewne 

2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na 
stanowisku architekta w obszarze bezpieczeństwa IT dużej 
organizacji 

3. Znajomość standardów z obszaru bezpieczeństwa IT, w szczególności 
norm serii ISO 27000, ISO 22301 oraz GDPR 

4. Mile widziane** certyfikaty z obszaru bezpieczeństwa informacji, w 
szczególności certyfikat CISSP* lub OSCP*  

5. Poparta doświadczeniem wiedza z zakresu zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem baz danych, aplikacji, systemów oraz sieci 
teleinformatycznych 

6. Znajomość technik analizy ryzyka, analizy zagrożeń 
7. Dobra znajomość narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem IT w 

obszarach: autentykacja, autoryzacja, systemów klasy: AV, DLP, 
DAM, IDM, IPS/IDS, SIEM, storage, backup 

8. Wiedza na temat bezpieczeństwo sieci i urządzeń sieciowych, w 
szczególności CheckPoint, Cisco, Fortinet, Palo Alto, F5 

9. Znajomość systemów monitorowania zasobów (np. Zabbix, Nagios) 

http://www.csioz.gov.pl/


 

 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

5 

10. Dobra znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, 
SMTP, SSL 

11. Znajomość rozwiązań kryptograficznych i zarządzania infrastrukturą 
klucza publicznego 

12. Doświadczenie w planowaniu i projektowaniu architektury, w tym 
cloud 

13. Znajomość architektury bezpieczeństwa aplikacji (komponent 
warstwy prezentacji, logiki biznesowej i danych) 

14. Umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF 
oraz modelowania UML, BPMN 

15. Umiejętność formułowania i analizy wymagań funkcjonalnych i 
niefunkcjonalnych pod kątem bezpieczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, ochrony danych 
osobowych oraz ciągłości działania 

16. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji 
bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych 

17. Znajomość narzędzi wirtualizacji Vmware 
Znajomość projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa. 
 

10. Inżynier usług 
bezpieczeństwa 

1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja 
i/lub pokrewne, lub nauka na ostatnich dwóch latach studiów 

2. Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
administratora sieci/systemów IT, bądź operatora SIEM/SOC 

3. Mile widziane** certyfikaty: CCNA*, CCSA* 
4. Praktyczna wiedza z zakresu administracji systemami klasy 

Linux/Windows, w tym w środowiskach wirtualnych 
5. Doświadczenie w zakresie projektowania/analizy topologii sieci, 

obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych, 
6. Doświadczenie w administracji systemami SIEM (np. Qradar, Splunk), 

w szczególności w zakresie budowy reguł korelacyjnych 
7. Znajomość systemów monitorowania zasobów (np. Zabbix, Nagios) 
8. Umiejętność analizy pakietów (np. TCPDump, Whireshark), analizy 

reguł (np. firewall sieciowy, aplikacyjny), znajomość systemów Linux 
9. Mile widziana jest: znajomość norm serii ISO27000, standardów 

NIST, metody postępowania z ryzykiem, metod zabezpieczania 
systemów/sieci, protokołów sieciowych** 

10. Znajomość narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem IT w 
obszarach: autentykacja, autoryzacja, systemów klasy: AV, DLP, 
DAM, IDM, IPS/IDS, SIEM 

11. Wiedza na temat bezpieczeństwo sieci i urządzeń sieciowych, w 
szczególności CheckPoint, Cisco, Fortinet, Palo Alto 
Dobra znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, 
SMTP, SSL 
 

11. Operator IT 
(Operator 
monitoringu) 

1. Wykształcenie min. średnie techniczne, preferowane kierunki: 
informatyka i matematyka; 
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2. Minimum 2 lata doświadczenia pracy w zakresie administracji 
systemami serwerowymi, aplikacjami i bazami danych w środowisku 
heterogenicznym Windows/Linux, 

3. Znajomość platformy Linux i Windows; 
4. Znajomość administrowania systemami operacyjnymi; 
5. Znajomość zagadnień sieciowych; 
6. Umiejętność podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie w 

sytuacjach kryzysowych; 
7. Komunikatywność; 
8. Umiejętność pracy w grupie; 

Akceptacja pracy w systemie zmianowym (12/24). 
 

12. Operator SOC 1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja 
i/lub pokrewne, lub nauka na ostatnich dwóch latach studiów 

2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 
administratora sieci/systemów IT, bądź operatora SIEM/SOC 

3. Zaawansowana znajomość sieci TCP/IP i protokołów sieciowych 
(DNS, HTTP, SMTP itp.) 

4. Umiejętność pracy w zespole 
5. Doświadczenie w obsłudze incydentów naruszających 

bezpieczeństwo teleinformatyczne 
6. Znajomość aspektów bezpieczeństwa systemów Linux, Windows 
7. Umiejętność szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów 
8. Gotowość do świadczenia pracy w trybie zmianowym 24/7/365 dni 

w roku. 

13. Tester 
penetracyjny 

1. Minimum 3 lata doświadczenia w realizacji testów penetracyjnych i 
audytów bezpieczeństwa IT (w konwencji black box, grey box, white 
box); 

2. Minimum 1 rok doświadczenia w realizacji testów obciążeniowo-
wydajnościowych; 

3. Znajomość ogólnodostępnych narzędzi do testów penetracyjnych i 
obciążeniowo-wydajnościowych; 

4. Umiejętność tworzenia własnych algorytmów pisanych w celu 
badania aplikacji/infrastruktury; 

5. Znajomość metodyk OWASP itp.; 
6. Mile widziany certyfikat CISA* lub CISSP* potwierdzający posiadane 

kwalifikacje;** 
7. Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w testowaniu API 

SOAP oraz REST. 
8. Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym 

 

14. Tester 
bezpieczeństwa 

1. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów 
bezpieczeństwa IT 

2. Posiadanie certyfikatów poświadczających zawodowe kompetencje 
takie jak: CEH*, OSCP*, CPTE* 

3. Praktyczna znajomość metodyk testów penetracyjnych (PTES, 
OSSTM, OWASP, iSSAF) 
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4. Praktyczna znajomość narzędzi do przeprowadzania testów 
bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, 
Nessus, Nexpose itd.) 

5. Umiejętność pisania skryptów w co najmniej jednym z popularnych 
języków (np. bash, perl, python) 

6. Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w testowaniu API SOAP 
oraz REST 

7. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych, systemów 
operacyjnych 

8. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania 
wyników pracy 
 

* 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. 

** 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. 
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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 

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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