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Załącznik nr 5 do Umowy  

nr CSIOZ/……/2016 

 
 

………………………………………… 
(dane Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

na „Świadczenie usługi utrzymania i wsparcia dla Systemu Administracji, zwanego Systemem SA”. 

Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami, które posiadają następujące 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione poniżej w tabeli:  
 

Rola Minimalne wymagania 
Minimalna liczba 

osób 

Specjalista, 

Administrator systemów 

operacyjnych z rodziny 

Linux 

Wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zakresie administrowania systemami 

operacyjnymi, posiadający certyfikat ITIL Foundation* 

lub COBIT Foundation* lub certyfikat ISO/IEC 20000* 

oraz Red Hat Certified Engineer (RHCE). Zamawiający 

dopuszcza przedstawienie innych certyfikatów niż 

wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one 

posiadanie co najmniej tych samych kwalifikacji 

zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są 

wydane przez producenta oprogramowania lub 

instytucję akredytowaną przez producenta 

oprogramowania . 

1 

Specjalista,  

Administrator baz danych 

Wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zakresie administrowania bazami 

danych PostgreSQL, posiadający certyfikat ITIL 

Foundation* lub COBIT Foundation* lub certyfikat 

ISO/IEC 20000* oraz certyfikat świadczący o ukończeniu 

szkolenia Introduction to PostgreSql oraz szkolenia 

Advanced PostgreSql Administration. Zamawiający 

dopuszcza przedstawienie innych certyfikatów niż 

wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one 

posiadanie co najmniej tych samych kwalifikacji 

zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są 

wydane przez producenta oprogramowania lub 

instytucję akredytowaną przez producenta 

oprogramowania. 

1 

Specjalista,  

Administrator webowych 

platform aplikacyjnych 

Wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zakresie administrowania webowymi 

platformami aplikacyjnymi JBoss Aplication Server, 

posiadający certyfikat ITIL Foundation* lub COBIT 
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Foundation* lub certyfikat ISO/IEC 20000* oraz certyfikat 

Red Hat Certified JBoss Administrator (RHCJA) lub 

certyfikat Oracle Certified Professional JAVA SE 6 

Programmer. Zamawiający dopuszcza przedstawienie 

innych certyfikatów niż wymagane, pod warunkiem, że 

potwierdzają one posiadanie co najmniej tych samych 

kwalifikacji zawodowych co wskazane przez 

Zamawiającego i są wydane przez producenta 

oprogramowania lub instytucję akredytowaną przez 

producenta oprogramowania. 

Specjalista,  

Administrator PKI 

Wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zakresie administrowania systemem 

PentaSCAPE w którym używane było PKI  

i podpisywanie dokumentów profilem zaufanym ePUAP, 

posiadający certyfikat ITIL Foundation* lub COBIT 

Foundation* lub certyfikat ISO/IEC 20000*. Zamawiający 

dopuszcza przedstawienie innych certyfikatów niż 

wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one 

posiadanie co najmniej tych samych kwalifikacji 

zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są 

wydane przez producenta oprogramowania lub 

instytucję akredytowaną przez producenta 

oprogramowania. 

1 

Specjalista zarządzania 

zdarzeniami 

Wykształcenie wyższe, specjalista w zakresie praktyk 

ITIL posiadający certyfikat: ITIL Intermediate 

Qualification: Operational Support & Analysis* lub 

COBIT w zakresie zarządzania zdarzeniami 

(incydentami)* lub certyfikat ISO/IEC 20000*. 

1 

Specjalista zarządzania 

zmianami 

Wykształcenie wyższe, specjaliści w zakresie praktyk 

ITIL posiadający certyfikat: ITIL Intermediate 

Qualification: Release, Control & Validation* lub COBIT 

w zakresie zarządzania zmianami* lub certyfikat ISO/IEC 

20000*. 

1 

 

Zamawiający dopuszcza pełnienie jednocześnie dwóch różnych ról przez jedną osobę. 

* Informacje w zakresie równoważności certyfikatów: 

a) Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatu ISO/IEC 20000 dla komórki organizacyjnej, 
w której zatrudniony jest pracownik lub certyfikatu ISO/IEC 20000 dla całej organizacji 
Wykonawcy. 

b) Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia muszą być aktualne na dzień składania ofert;  
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c) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany 
certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co 
certyfikat wskazany przez Zamawiającego. 

d) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie 
się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych 
zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). 

e) Ilekroć w wykazie osób występują nazwy własne Zamawiający dopuszcza przedstawienie innych 
certyfikatów niż wymagane, pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej tych 
samych kwalifikacji zawodowych co wskazane przez Zamawiającego i są wydane przez 
producenta oprogramowania lub instytucję akredytowaną przez producenta oprogramowania. 

 
………………………… , dnia………………………. .        …………………………………………….. 

(miejscowość   data)     (pieczątka, podpis Wykonawcy lub  osoby  
uprawnionej do jego reprezentowania)  


