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Załącznik nr 3 do Umowy nr CSIOZ/….../…… 

 

 

………………………………………… 

(dane Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu 

niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:  

 

L.p. 
Nazwa 

pełnionej roli 
Kwalifikacje 

Minimalna 

liczba 

udostępnio

nych osób 

Spełnia 

wymagania 

TAK lub 

NIE 

Imię i 

nazwisko oraz 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami (np. 

umowa o 

pracę, umowa 

o dzieło, 

umowa - 

zlecenia itp.) 

1 

Kierownik 

Projektu / 

Zastępca 

Kierownika 

Projektu 

1) Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym 

certyfikatem: PRINCE2 Practitioner* lub IPMA 

min. Level „C*” lub Project Management 

Professional (PMP)* lub wyższym. 

2) Pełnił funkcję kierownika projektu lub jego 

zastępcy w co najmniej jednym zakończonym 

wdrożeniem produkcyjnym projekcie 

informatycznym o wartości nie mniejszej niż 

5 000 000,00 PLN brutto, przez okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 

5 lat. 

3) Pełnił funkcję kierownika projektu lub jego 

zastępcy w co najmniej dwóch projektach 

o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN 

brutto każdy, przez cały okres ich realizacji. 

4) Co najmniej dwie osoby pełniły funkcję 

kierownika projektu lub jego zastępcy w co 

najmniej 1 projekcie, w którym wytwarzanie 

oprogramowania odbywało się w oparciu 

o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie 

mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, przez 

cały okres jego realizacji. 

5) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 
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2 

Główny 

Analityk 

systemowy 

1) Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 

(w tym przynajmniej 12 miesięcy w obszarze 

ochrony zdrowia) w zakresie: zbierania 
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str. 2 

i specyfikacji wymagań funkcjonalnych 

i niefunkcjonalnych, opracowywania założeń 

i identyfikowania ograniczeń systemowych. 

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

(w tym przynajmniej 12 miesięcy w obszarze 

ochrony zdrowia) w zakresie opracowywania: 

modelu danych (zakresu gromadzonych 

i przetwarzanych danych) wraz z modelem 

przepływu danych pomiędzy systemami.  

3) Modelował procesy biznesowe w co najmniej 

2 projektach, w tym 1 z projektów dotyczył 

obszaru ochrony zdrowia. 

4) Posiada umiejętności w zakresie znajomości 

COSMIC potwierdzone certyfikatem COSMIC 

Foundation Level Certificate*. 

5) Pełnił funkcję Głównego Analityka 

systemowego w co najmniej 1 projekcie, 

w którym wytwarzanie oprogramowania 

odbywało się w oparciu o metodykę zwinną 

(Agile) o wartości nie mniejszej niż 

2 000 000,00 PLN brutto, przez cały okres 

jego realizacji. 

6) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 

3 
Analityk 

systemowy 

1) Posiada co najmniej 12 miesięczne 

doświadczenie w zakresie: zbierania 

i specyfikacji wymagań funkcjonalnych 

i niefunkcjonalnych, opracowywania założeń 

i identyfikowania ograniczeń systemowych. 

2) Posiada co najmniej 12 miesięczne 

doświadczenie  w zakresie opracowywania: 

modelu danych (zakresu gromadzonych 

i przetwarzanych danych) wraz z modelem 

przepływu danych pomiędzy systemami. 

3) Co najmniej dwóch z nich posiada 

doświadczenie, o którym mowa w pkt 1) i 2) 

w obszarze ochrony zdrowia. 

4) Co najmniej dwóch z nich posiada 

umiejętności w zakresie znajomości COSMIC 

potwierdzone certyfikatem COSMIC 

Foundation Level Certificate*. 

5) Co najmniej pięciu z nich pełniło funkcję 

Analityka systemowego w co najmniej 

1 projekcie, w którym wytwarzanie 

oprogramowania odbywało się w oparciu 

o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie 

mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, przez 

cały okres jego realizacji. 

6) Co najmniej dwóch z nich posiada 
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str. 3 

doświadczenie w zakresie wykorzystania 

metody COSMIC. 

4 

Główny 

Architekt 

systemowy 

1) Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania (tworzenia) 

architektury systemów informatycznych. 

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania architektury: 

systemów zorientowanych na usługi (SOA), 

systemów w architekturze wielowarstwowej, 

systemów o wysokiej wydajności 

i niezawodności, systemów wykorzystujących 

bazy danych. 

3) Brał udział w co najmniej 2 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

architektury systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za zaprojektowanie 

architektury IT systemu; wartość co najmniej 

jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 

10 000 000,00 PLN brutto i był realizowany w 

ciągu ostatnich 5 lat. 

4) Posiada umiejętności w zakresie znajomości 

COSMIC potwierdzone certyfikatem COSMIC 

Foundation Level Certificate*. 

5) Pełnił funkcję Głównego Architekta 

systemowego w co najmniej 1 projekcie, 

w którym wytwarzanie oprogramowania 

odbywało się w oparciu o metodykę zwinną 

(Agile) o wartości nie mniejszej niż 

2 000 000,00 PLN brutto, przez cały okres 

jego realizacji. 

6) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 
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5 
Architekt 

systemowy 

1) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania (tworzenia) 

architektury systemów informatycznych. 

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w zakresie posługiwania się językiem UML 

2.0. 

3) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania architektury: 

systemów zorientowanych na usługi (SOA), 

systemów w architekturze wielowarstwowej, 

systemów o wysokiej wydajności 

i niezawodności, systemów wykorzystujących 

bazy danych. 

4) Pełnił funkcję Architekta systemowego w co 

najmniej 1 projekcie, w którym wytwarzanie 

oprogramowania odbywało się w oparciu 

o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie 
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mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, przez 

cały okres jego realizacji. 

5) Co najmniej jedna osoba posiada 

12 miesięczne doświadczenie w zakresie 

projektowania architektury systemów 

informatycznych w modelu „cloud computing”. 

6) Co najmniej dwie osoby posiadają 

umiejętności w zakresie znajomości COSMIC 

potwierdzone  certyfikatem COSMIC 

Foundation Level Certificate*. 

6 

Główny 

Architekt 

korporacyjny 

1) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie modelowania 

architektury korporacyjnej, w tym co najmniej 

3 letnie doświadczenie zawodowe w ww. 

zakresie z wykorzystaniem narzędzia 

Enterprise Architect firmy Sparx**. 

2) Brał udział w co najmniej 3 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

architektury systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za wykonanie metamodelu 

i modelu warstwy biznesowej, aplikacyjnej 

i danych oraz technologicznej, architektury 

korporacyjnej przedsiębiorstwa, w języku 

Archimate, co najmniej jeden z tych 

projektów był realizowany w ciągu ostatnich 

2 lat. 

3) Posiada umiejętności w zakresie szacowania 

złożoności przedsięwzięć 

teleinformatycznych.  

4) Posiada umiejętności w zakresie stosowania 

szkieletu dla architektury korporacyjnej 

zgodnie z TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework) potwierdzone 

ważnymi certyfikatami TOGAF 8* Certified lub 

TOGAF 9* Certified. 

5) Posiada umiejętności w zakresie 

modelowania architektury korporacyjnej 

w języku ArchiMate 2 lub ArchiMate 

3 potwierdzone ważnymi certyfikatami 

ArchiMate 2 Practitioner* lub ArchiMate 

3 Practitioner*. 

6) Posiada umiejętności w zakresie badania 

i oceny bezpieczeństwa informacji 

w systemach teleinformatycznych. 

7) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 
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7 

Kierownik 

zespołu 

testów 

1) Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym 

certyfikatem ISTQB Advanced – Test 

Manager* lub wyższym. 
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2) Pełnił funkcję Kierownika zespołu testów 

przez okres 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat. 

3) Pełnił funkcję Kierownika zespołu testów w co 

najmniej 1 projekcie, w którym wytwarzanie 

oprogramowania odbywało się w oparciu 

o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie 

mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, przez 

cały okres jego realizacji. 

4) Uczestniczył w co najmniej 2 projektach 

informatycznych o wartości nie mniejszej niż 

3 500 000,00 PLN brutto każdy, pełniąc 

funkcję Kierownika zespołu testów. 

5) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dostateczną komunikację 

adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu 

zamówienia. 

8 Tester 

1) Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym 

certyfikatem ISTQB Foundation* lub wyższym. 

2) Pełnił funkcję testera przez okres 

12 miesięcy. 

3) Co najmniej trzy osoby pełniły funkcję Testera 

w co najmniej 1 projekcie, w którym 

wytwarzanie oprogramowania odbywało się 

w oparciu o metodykę zwinną (Agile) 

o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN 

brutto, przez cały okres jego realizacji. 

4) Uczestniczył w co najmniej 2 projektach 

informatycznych o wartości nie mniejszej niż 

3 500 000,00 PLN brutto każdy, pełniąc 

funkcję Testera. 

10 

  

9 

Ekspert ds. 

bezpieczeńst

wa 

1) Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym 

certyfikatem CISA* lub CISSP*. 

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania i wdrażania 

zabezpieczeń systemów przetwarzających 

dane wrażliwe, o których mowa w art. 27 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

3) Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania i wdrażania 

zabezpieczeń transmisji danych przy 

wykorzystaniu systemów kryptograficznych.  

4) Brał udział w co najmniej 2 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za zaprojektowanie systemu 

bezpieczeństwa; wartość co najmniej jednego 

z tych projektów była nie mniejsza niż 10 

000 000,00 PLN brutto. 

5) Co najmniej jedna osoba posiada 

12 miesięczne doświadczenie w zakresie 
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str. 6 

bezpieczeństwa systemu informatycznego 

w modelu „cloud computing”. 

6) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dostateczną komunikację 

adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu 

zamówienia. 

10 
Ekspert ds. 

wdrożenia 

1) Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 

w planowaniu oraz wdrażaniu 

oprogramowania.  

2) Brał udział w co najmniej 2 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za planowanie i wdrożenie 

oprogramowania; wartość co najmniej 

jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 

10 000 000,00 PLN brutto. 

3) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dostateczną komunikację 

adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu 

zamówienia. 
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11 
Specjalista 

ds. wdrożenia 

1) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

we wdrażaniu oprogramowania.  

2) Brał udział w co najmniej 2 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za wdrożenie 

oprogramowania; wartość co najmniej 

jednego z tych projektów była nie mniejsza niż 

3 500 000,00 PLN brutto. 

3) Co najmniej dwie osoby posiadają minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

sieciami oraz posiadanie kwalifikacji 

konfiguracji urządzeń sieciowych 

(przełączniki, routery, itp.). 

4) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

bazami danych IBM DB2** w tym kwalifikacje 

dotyczące konfiguracji, instalacji baz danych 

DB2, konfigurowania baz danych DB2 

z systemem HP-UX**, oraz rozwiązywania 

problemów z bazami danych DB2. 

5) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

IBM Websphere Application Server Network 

Deployment** w tym kwalifikacje dotyczące 

instalacji, konfiguracji, rozwiązywania 

problemów z IBM Websphere Application 

Server ND, znajomość Apache, IIS. 

6) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 
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produktem IBM Websphere Portal**, w tym 

kwalifikacje dotyczące instalacji, konfiguracji, 

rozwiązywania problemów z produktem IBM 

Websphere Portal. 

7) Co najmniej trzy osoby posiadają minimum 

2 letnie doświadczenie w zarządzaniu 

środowiskiem wirtualnym zrealizowanym na 

oprogramowaniu Vmware**. 

8) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w zakresie 

administrowania produktami SAS Institute**, 

w tym kwalifikacje dotyczące instalacji, 

konfiguracji oraz rozwiązywania problemów 

z produktami SAS Institute . 

9) Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje 

potwierdzone ważnym certyfikatem IBM 

Certified Database Administrator w wersji 9.7* 

lub wyższym. 

10) Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje 

potwierdzone ważnym certyfikatem IBM 

Certified System Administrator w wersji 8.0* 

lub wyższym. 

11) Co najmniej jedna osoba posiada 

12 miesięczne doświadczenie w zakresie 

wdrożenia systemów informatycznych 

w modelu „cloud computing”. 

12 
Ekspert ds. 

utrzymania 

1) Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie 

w organizacji eksploatacji systemów 

informatycznych.  

2) Brał udział w co najmniej 2 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za organizację eksploatacji 

systemów informatycznych; wartość co 

najmniej jednego z tych projektów była nie 

mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto. 

3) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dostateczną komunikację 

adekwatną do pełnionej roli i przedmiotu 

zamówienia. 
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13 

Specjalista 

ds. 

utrzymania 

1) Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym 

certyfikatem ITIL V3  Foundation* lub 

wyższym. 

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w eksploatacji systemów informatycznych.  

3) Brał udział w co najmniej 2 projektach 

obejmujących swym zakresem budowę 

systemów informatycznych i był 

odpowiedzialny za eksploatację systemów 

informatycznych; wartość co najmniej jednego 
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z tych projektów była nie mniejsza niż 3 500 

000,00 PLN brutto. 

4) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

sieciami oraz posiada kwalifikacje 

w konfiguracji urządzeń sieciowych 

(przełączniki, routery, itp.). 

5) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

bazami danych IBM DB2** w tym kwalifikacje 

dotyczące konfiguracji, instalacji baz danych 

DB2, konfigurowania baz danych DB2 

z systemem HP-UX**, oraz rozwiązywania 

problemów z bazami danych DB2. 

6) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

IBM Websphere Application Server Network 

Deployment** w tym kwalifikacje dotyczące 

instalacji, konfiguracji, rozwiązywania 

problemów z IBM Websphere Application 

Server ND, znajomość Apache, IIS. 

7) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w administrowaniu 

produktem IBM Websphere Portal**, w tym 

kwalifikacje dotyczące instalacji, konfiguracji, 

rozwiązywania problemów z produktem IBM 

Websphere Portal. 

8) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w zarządzaniu 

środowiskiem wirtualnym zrealizowanym na 

oprogramowaniu Vmware**. 

9) Co najmniej jedna osoba posiada minimum 

2 letnie doświadczenie w zakresie 

administrowania produktami SAS Institute**, 

w tym kwalifikacje dotyczące instalacji, 

konfiguracji oraz rozwiązywania problemów 

z produktami SAS Institute. 

10) Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje 

potwierdzone ważnym certyfikatem IBM 

Certified Database Administrator w wersji 9.7* 

lub wyższym. 

11) Co najmniej jedna osoba posiada kwalifikacje 

potwierdzone ważnym certyfikatem IBM 

Certified System Administrator w wersji 8.0* 

lub wyższym. 

12) Co najmniej jedna osoba posiada 

12 miesięczne doświadczenie w zakresie 

utrzymania systemów informatycznych 

w modelu „cloud computing”. 
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14 

Specjalista 

ds. hurtowni 

danych 

1) Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym 

certyfikatem SAS Certified Platform 

Administrator for SAS 9*.  

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania i wdrażania 

systemów umożliwiających wielowymiarowe 

analizy danych. 

3) Co najmniej jedna osoba posiada co najmniej 

6 miesięczne doświadczenie, o którym mowa 

w pkt. 2) w obszarze ochrony zdrowia. 

4) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w pracy ze środowiskiem hurtowni danych 

firmy SAS Institute**. 

5) Posiada znajomość zagadnień z zakresu data 

mining oraz raportowania z wykorzystaniem 

hurtowni danych. 

6) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 
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15 

Specjalista 

ds. jakości 

oprogramowa

nia 

1) Brał udział w co najmniej 1 projekcie 

obejmujących swym zakresem 

programowanie w językach skryptowych, 

przeprowadzanie testów funkcjonalnych 

aplikacji i raportowanie wyników, a także 

przeprowadzanie testów wydajnościowych. 

2) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie, 

które nabył w okresie ostatnich 3 lat 

w zakresie kontroli jakości kodu 

oprogramowania w języku Java. 

3) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 
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16 

Specjalista 

ds. wsparcia 

projektów 

1) Posiada co najmniej 12 miesięczne 

doświadczenie w przygotowywaniu 

i utrzymywaniu dokumentacji projektowej 

zgodnie z metodyką PRINCE2. 

2) Posiada co najmniej 12 miesięczne 

doświadczenie w raportowaniu, 

sprawozdawczości, organizacji spotkań 

i kontaktach z uczestnikami projektu. 

3) Co najmniej dwie osoby pełniły funkcję 

Specjalisty ds. wsparcia projektów w co 

najmniej 1 projekcie, w którym wytwarzanie 

oprogramowania odbywało się w oparciu 

o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie 

mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, przez 

cały okres jego realizacji. 

4) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 
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str. 10 

17 
Ekspert ds. 

WCAG 

1) Posiada co najmniej 6 letnie doświadczenie 

przy projektowaniu i programowaniu stron 

internetowych, aplikacji internetowych. 

2) Posiada znajomość standardu WCAG 2.0. 

3) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie 

w przeprowadzaniu audytów dostępności 

stron internetowych. 

4) Posiada znajomość języka polskiego, 

umożliwiającą dobrą komunikację adekwatną 

do pełnionej roli i przedmiotu zamówienia. 

1 

  

 

Jedna osoba może zostać wykazana przez Wykonawcę tylko w jednej roli lub 

wykonywać tylko jedną rolę. 

 

 

…………………………….. ……………………… ……………………………………………….. 

( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania) 

 


