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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

Wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący spełniania 

warunku dysponowania osobami 

 

Warunek dysponowania osobami 

Wykonawca celem spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu musi wykazać, 

że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 

 

1. KIEROWNIK PROJEKTU 

Do obowiązków Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy należą w szczególności: 

koordynacja projektu od strony organizacyjnej i technicznej, bieżące zarządzanie projektem, 

weryfikowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem, weryfikacja głównych 

wskaźników projektu. Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za opracowanie 

szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe.  

c) Posiadać wiedzę z zakresu zarządzania projektami, potwierdzoną certyfikatami 

wystawionymi przez niezależną instytucję akredytowaną do certyfikacji, 

dotyczącymi znajomości metodologii procesu projektowego w odniesieniu do 

kwalifikacji PRINCE2 Practitioner  lub cyklu projektowego zatwierdzonego przez 

Komisję Europejską lub certyfikatem równoważnym – Wykonawca zobowiązany 

będzie złożyć certyfikaty przed podpisaniem umowy. 

d) Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 2 projektami 

informatycznymi (jako koordynator, kierownik projektu, inżynier projektu, główny 

specjalista) w tym co najmniej jednym projekcie dotyczącym wdrożenia e-usług . 

 

2. GŁÓWNY ANALITYK FINANSOWY 

Do obowiązków Głównego Analityka Finansowego należą w szczególności: 

koordynacja wszystkich rozliczeń finansowych projektu, przygotowanie wniosków o płatność 

i sprawozdań do Instytucji Zarządzającej.  

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne. 

c) Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie: analiz, sporządzania dokumentacji 

ekonomiczno-finansowej, rozliczenia i badania prawidłowości realizacji w co najmniej 

2 projektach unijnych. 

 

 



 

Strona 2 z 4 
 

3. KOORDYNATOR DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

Do obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa informacji należą w szczególności: 

koordynacja i nadzór nad wstępnym audytem bezpieczeństwa przetwarzania informacji.  

  

Osoba na tym stanowisku powinna musi poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym, 

b) Wykształcenie wyższe, 

c) Posiada certyfikat Audytora Wiodącego lub Audytora Wewnętrznego Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 lub równoważny – 

Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany złożyć ww. certyfikat, 

d) Udział w co najmniej dwóch projektach w charakterze koordynatora ds. bezpieczeństwa 

informacji. 

 

4. KOORDYNATOR DS. PRAWNYCH 

Do obowiązków Koordynatora ds. prawnych należą w szczególności: 

koordynacja i prowadzenie od strony prawnej wszystkich zadań w Projekcie, w tym 

przygotowywanie projektów SIWZ, umów do prowadzonych zamówień publicznych oraz 

szkoleń z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji i czynności projektowych.  

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe w zakresie prawa. 

c) Posiadać uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65  z późn. zm.) albo 

ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 

1188, z późn. zm.), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata. 

d) Posiada minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze 

usług doradczych dla sektora publicznego, w tym uczestniczenie w obsłudze prawnej 

co najmniej 2 projektów dofinansowanych z funduszy UE. 

e) Posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie uczestnictwa w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp. 

 

5. ARCHITEKT SYSTEMOWY 

Do obowiązków Architekta systemowego należą w szczególności: 

opracowanie architektury systemu teleinformatycznego, który ma zostać zaimplementowany u 

Zamawiającego. 

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe techniczne. 
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c) Posiada znajomość ram architektonicznych (framework) i umiejętność zastosowania ich 

w praktyce, potwierdzoną certyfikatem TOGAF 8 lub TOGAF 9 lub równoważnym 

obejmującym zagadnienia zgodne ze wskazanym certyfikatem – Wykonawca będzie 

zobowiązany do złożenia ww. certyfikatu przed podpisaniem umowy. 

d) W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy zajmował/a się 

projektowaniem architektury systemów IT w minimum 2 projektach polegających na 

wytworzeniu systemu informatycznego. 

e) W ciągu ostatnich 5 lat nabyła doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem 

UML. 

f) W ciągu ostatnich 5 lat nabył doświadczenie w zakresie projektowania architektury  

systemów zorientowanych na usługi, systemów w architekturze wielowarstwowej, 

systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy 

danych. 

g) Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania 

systemów informatycznych. 

 

6. GŁÓWNY ANALITYK TECHNICZNY 

Do obowiązków Głównego Analityka Technicznego należą w szczególności: 

przygotowanie od strony technicznej wszystkich zadań projektowych, w tym opisów 

przedmiotu zamówienia poszczególnych zadań, bezpośredni kontakt z informatykami 

(administratorami) wchodzącymi w skład personelu Zamawiającego. 

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania:  

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe techniczne,  

c) Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie współuczestnictwa w przygotowaniu 

dokumentacji technicznej co najmniej 2 projektów informatycznych oraz projektowania 

procesów informatycznych. 

d) Wiedza z zakresu modelowania procesów w notacji BPMN, UML2 lub równoważnej. 

 

7. ANALITYK TECHNICZNY 

Do obowiązków Analityka Technicznego należą w szczególności: 

koordynacja odbiorów technicznych sprzętu komputerowego i bezpośredni kontakt 

z informatykami wchodzącymi w skład personelu Zamawiającego.  

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne,  

c) 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie konfiguracji i instalacji infrastruktury 

sieciowej i sprzętu komputerowego. 
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8. SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW 

TELEINFORMATYCZNYCH 

Do obowiązków Specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych należą 

w szczególności: 

badanie poziomu bezpieczeństwa wdrażanego systemu, nadzór i koordynacja testów systemu. 

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe. 

c) Posiadać certyfikat CISA lub równoważny obejmujący zagadnienia zgodne 

ze wskazanym certyfikatem – Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem 

umowy złożyć certyfikat. 

d) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu i organizacji co najmniej 

2 projektów. 

e) Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie koordynacji testów systemów. 

 

9. SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Do obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych należą w szczególności: 

przygotowywanie projektów SIWZ i umów do prowadzonych zamówień publicznych oraz 

nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowań.  

Osoba na tym stanowisku musi spełniać poniższe wymagania: 

a) Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. 

b) Wykształcenie wyższe prawnicze albo wykształcenie wyższe o innym profilu i studia 

podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. 

c) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu postępowań 

przetargowych, w tym doświadczenie w przygotowaniu minimum dwóch postępowań 

przetargowych o wartości przedmiotu zamówienia powyżej progów określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. 

 


