ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:
79610000-3 – Zapewnianie usług personelu
79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów
ludzkich z branży IT poprzez udostępnienie Zamawiającemu specjalistów zwanych również
„Konsultantami”, spełniających wymagania Zamawiającego. Wykonawca zapewni świadczenie usług
z zakresu IT przez specjalistów na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego.
Wymagani Konsultanci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Kierownik Projektu
Architekt
Analityk systemowy
Starszy Analityk biznesowy
Analityk biznesowy
Starszy programista
Programista
Programista front-end
Programista rozwiązań mobile
Starszy programista rozwiązań mobile
Tester
Tester automatyczny
Administrator serwerów aplikacyjnych
Operator IT
Specjalista ds. Service desk
Administrator Platformy VMWare
Administrator Platformy Bazodanowej
Administrator sieci LAN/WAN
Architekt Bezpieczeństwa
Specjalista w zakresie monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa
Administrator infrastruktury IT
Specjalista ds. bezpieczeństwa Informacji
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Szacowana liczba godzin świadczenia usług przez Konsultantów poszczególnych specjalności:
Specjalność
Kierownik Projektu
Architekt
Analityk systemowy

Szacowana liczba godzin
810
1215
4254
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Starszy Analityk biznesowy
Analityk biznesowy
Starszy programista
Programista
Programista front-end
Programista rozwiązań mobile
Starszy programista rozwiązań mobile
Tester
Tester automatyczny
Administrator serwerów aplikacyjnych
Operator IT
Specjalista ds. Service desk
Administrator Platformy VMWare
Administrator Platformy Bazodanowej
Administrator sieci LAN/WAN
Architekt Bezpieczeństwa
Specjalista w zakresie monitorowania i reagowania na incydenty
bezpieczeństwa
Administrator infrastruktury IT
Specjalista ds. bezpieczeństwa Informacji
Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

1215
4861
8995
23172
30502
1220
2440
25437
5870
1816
7263
4237
1816
1816
1816
908
2119
1816
1816
1816

2. Termin realizacji zamówienia
Umowa ramowa będzie obowiązywać przez 36 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania
maksymalnej wartości brutto, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
3. Wymagania odnośnie poszczególnych specjalności Konsultantów
1)

KIEROWNIK PROJEKTU

Wymagania:
a. Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w pełnym cyklu
realizacji, począwszy od analizy, poprzez implementację po wdrożenie (mile widziane:
doświadczenie w prowadzeniu projektów dla sektora publicznego);
b. Wykształcenie informatyczne lub pokrewne;
c. Praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów w stopniu zaawansowanym (np.
PRINCE2, PMP, Agile);
d. Praktyczna znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania, w tym znajomość zagadnień
związanych z analizą wymagań dla tworzonych systemów informatycznych;
e. Wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;
f. Umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;
g. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy;
h. Umiejętności przywódcze oraz budowania efektywnego zespołu;
i. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
j. Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty;
k. Gotowość do wystąpień publicznych;
l. Terminowość, rzetelności, wysoka kultura osobista;
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m. Dobra znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków:
a. Planowanie i kierowanie realizacją dużych projektów informatycznych;
b. Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu;
c. Koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;
d. Monitorowanie i kontrola prac projektowych;
e. Zarządzanie ryzykiem projektowym;
f. Zarządzanie zmianami do planu bazowego projektu;
g. Współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz
dostawcami zewnętrznymi;
h. Nadzorowanie prac kilkunastoosobowego zespołu projektowego;
i. Tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego
przepływu i jakości;
j. Cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów.
2)

ARCHITEKT

Wymagania:
a. Doświadczenie w pracy min. 2 lata;
b. Znajomość wzorców projektowych;
c. Znajomość mechanizmów zapewniających: High Availability, Scalability, Reusability;
d. Bardzo dobra znajomość technologii JavaEE;
e. Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych;
f. Wysoka umiejętność planowania etapów rozwoju oprogramowania;
g. Umiejętność wykonywania analiz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tworzonego
oprogramowania w warstwie aplikacji, baz danych i mechanizmów integracyjnych;
h. Umiejętność projektowania architektury oprogramowania zgodnie z przyjętą strategią i
standardami technologicznymi;
i. Umiejętność definiowania funkcjonalności oprogramowania i jego składowych;
j. Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w metodologii Scrum, znajomość baz danych.
Zakres obowiązków:
a. Wykonywanie analiz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych tworzonego
oprogramowania w warstwie aplikacji, baz danych i mechanizmów integracyjnych;
b. Projektowanie architektury oprogramowania zgodnie z przyjętą strategią i standardami
technologicznymi;
c. Definiowanie funkcjonalności oprogramowania i jego składowych;
d. Tworzenie oprogramowania zgodnie z przyjętą architekturą i wymaganą funkcjonalnością,
e. Prowadzenie testów jednostkowych oprogramowania;
f. Usuwanie błędów wykrytych w oprogramowaniu;
g. Integrowanie składowych oprogramowania i przygotowywanie jego pakietów instalacyjnych;
h. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej oraz użytkowej oprogramowania;
i. Rozszerzanie funkcjonalności i optymalizacja oprogramowania;
j. Udział i współpraca z innymi zespołami w ustalonym zakresie, przy wdrażaniu
oprogramowania;
k. Udział w projektach prowadzonych w COI w ustalonym dla danego projektu zakresie;
l. Zachowanie staranności i dbałości o jak najlepszą jakość tworzonego oprogramowania;
m. Zgłaszanie inicjatyw w zakresie optymalizacji i poprawy jakości oprogramowania;
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n. Zgłaszanie inicjatyw dotyczących innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dotyczących
procesu wytwórczego oprogramowania.
3)

ANALITYK SYSTEMOWY

Wymagania:
a. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w modelowaniu i inżynierii procesów biznesowych oraz
specyfikacji
wymagań
dla
systemów
informatycznych z wykorzystaniem
UML i BPMN;
b. Doświadczenie w analizie systemowej;
c. Doświadczenie w identyfikacji i zarządzaniu wymaganiami użytkowników oraz tworzeniu
specyfikacji systemowych;
d. Dobra znajomość notacji UML i BPMN oraz narzędzia Visual Paradigm lub Enterprise Architect;
e. Dobra znajomość SQL;
f. Praktyczna znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej);
g. Wykształcenie wyższe.
Zakres obowiązków:
a. Tworzenie specyfikacji wymagań;
b. Opracowywanie szczegółowej analizy systemowej usługi (na podstawie wymagań
biznesowych i ogólnego projektu technicznego), w szczególności:
• zaprojektowanie struktury bazy danych we współpracy z zespołem architektury, walidacji
na bazie, interfejsów, metod, komunikatów błędów, technicznych aspektów komunikacji,
zabezpieczeń, zakresu logowania,
• opracowanie specyfikacji technicznej dla interfejsów dostępowych dla systemów
zewnętrznych (xsd, walidacje, reguły poprawności),
• opis wymagań technicznych, które muszą zostać spełnione przez system zewnętrzny, aby
korzystać z interfejsów,
• opis metod usługi, zakresu zwracanych danych oraz minimalnego zestawu parametrów
niezbędnych do ich wywołania,
• przygotowanie przykładowych komunikatów wejścia i wyjścia dla wszystkich interfejsów;
c. Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentacji analitycznej systemów;
d. Wsparcie programistów i testerów w cyklu wytwórczym oprogramowania oraz jego
późniejszego utrzymania.
4)

STARSZY ANALITYK BIZNESOWY

Wymagania:
a. Praktyczna znajomość notacji UML (diagram klas, aktywności, komponentów, maszyny
stanów);
b. Praktyczna znajomość notacji BPMN;
c. Umiejętność specyfikowania przypadków użycia;
d. Podstawowa znajomość SOA i relacyjnych baz danych;
e. Znajomość SQL;
f. Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej;
g. Ugruntowana wiedza i doświadczenie w obszarze analizy w projektach IT poparte co najmniej
5-letnim doświadczeniem pracy na stanowisku;
h. Znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania;
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i.

Mile widziane:
• doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego,
• uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk zwinnych.

Zakres obowiązków:
a. Opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach rozwoju nowych rozwiązań;
b. Opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach modernizacji i rozwoju eksploatowanych i
utrzymywanych przez COI systemów, produktów, rozwiązań;
c. Prowadzenie procesu analizy biznesowej IT w ramach projektów poprzez:
• definiowanie/ustalenie funkcjonalności całości rozwiązania oraz poszczególnych składowych
(modułów),
• analizę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemów w warstwie aplikacji, danych
i mechanizmów integracyjnych,
• projektowanie procesów biznesowych realizujących wymagania klienta,
• transfer wiedzy procesowo-funkcjonalnej do zespołów wykonawczych;
d. Dbanie o zgodność zebranych wymagań z ustawami i rozporządzeniami prawa polskiego oraz
wytycznymi Unii Europejskiej;
e. Prowadzenie warsztatów;
f. Wsparcie programistów i testerów w cyklu wytwórczym oprogramowania oraz jego
późniejszego utrzymania.
5)

ANALITYK BIZNESOWY

Wymagania:
a. Praktyczna znajomość notacji UML (diagram klas, aktywności, komponentów, maszyny
stanów);
b. Praktyczna znajomość notacji BPMN;
c. Umiejętność specyfikowania przypadków użycia;
d. Podstawowa znajomość SOA i relacyjnych baz danych;
e. Podstawowa znajomość SQL;
f. Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i projektowej;
g. Ugruntowana wiedza i doświadczenie w obszarze analizy w projektach IT popartych co
najmniej 3-letnim doświadczeniem pracy na stanowisku;
h. Znajomość zagadnień związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania;
i. Mile widziane:
•
doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego,
•
uczestnictwo w projektach realizowanych przy użyciu metodyk zwinnych.
Zakres obowiązków:
a. Opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach rozwoju nowych rozwiązań;
b. Opracowywanie analiz biznesowych IT w ramach modernizacji i rozwoju eksploatowanych i
utrzymywanych przez COI systemów, produktów, rozwiązań;
c. Prowadzenie procesu analizy biznesowej IT w ramach projektów poprzez:
•
definiowanie/ustalenie funkcjonalności całości rozwiązania oraz poszczególnych
składowych (modułów),
•
analizę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemów w warstwie aplikacji,
danych i mechanizmów integracyjnych,
•
projektowanie procesów biznesowych realizujących wymagania klienta,
•
transfer wiedzy procesowo-funkcjonalnej do zespołów wykonawczych;
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d. Dbanie o zgodność zebranych wymagań z ustawami i rozporządzeniami prawa polskiego oraz
wytycznymi Unii Europejskiej;
e. Prowadzenie warsztatów;
f. Wsparcie programistów i testerów w cyklu wytwórczym oprogramowania oraz jego
późniejszego utrzymania.
6)

STARSZY PROGRAMISTA

Wymagania:
a. Znajomość Java 7, 8 i wzwyż oraz Java EE 6 i wzwyż;
b. Min. 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Java;
c. Znajomość zagadnień SOLID, TDD, GitFlow, Design Patterns;
d. Znajomość i doświadczenie z technologiami:
• Java 7, 8 i wzwyż,
• Spring Framework,
• JPA i/lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate,
EclipseLink,
• relacyjną bazą danych SQL,
• dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, WildFly,
• maven 3, Gradle,
• webserwisy SOAP oraz REST,
• dobra znajomość HTML, JavaScript, CSS,
• jedna z technologii fornt-endowych: JSF, Angular 2 +, Vaadin,
• top 10 podatności OWASP,
• umiejętność konfiguracji środowiska Continous Integration (np. Jenkins),
e. Bardzo dobra znajomość systemu wersjonowania GIT;
f. Znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Mockito, AssertJ, Arquillian;
g. Mile widziane:
• doświadczenie z systemami UNIX,
• znajomość Groovy, Docker,
• znajomość GraphQL,
• znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Spock, Selenium,
• znajomość narzędzi do testów obciążeniowych LoadUI, JMeter,
• znajomość ElasticSearch.
Zakres obowiązków:
a. Wytwarzanie wydajnego, skalowanego oraz stabilnego oprogramowania;
b. Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami
jednostkowymi oraz integracyjnymi;
c. Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który
operujące na bardzo dużych wolumenach danych;
d. Udział w optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania: Continous Integration,
zapewnienie jakości, dobór technologii;
e. Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
f. Wykonywanie code review na pull-requestach;
g. Wsparcie dla procesu – git-flow;
h. Szacowanie pracy w ramach przyszłych projektów;

str. 6

str. 34

i.
j.
k.
l.

Coaching w ramach małych zespołów;
Kierowanie małymi zespołami wytwórczymi (do 5 osób);
Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy:
• udział w szkoleniach technicznych,
• przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu,
• opisywanie tips&trics na Confluence.
7)

PROGRAMISTA

Wymagania:
a. Znajomość Java 7, 8 i wzwyż oraz Java EE 6 i wzwyż;
b. Min. 3-letnie doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Java;
c. Znajomość i doświadczenie z technologiami:
• Java 7 i wzwyż,
• Spring Framework,
• JPA i/lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate,
EclipseLink,
• relacyjną bazą danych SQL,
• dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, WildFly,
• maven 3, Gradle,
• webserwisy SOAP oraz REST,
• dobra znajomość HTML, JavaScript, CSS,
• jedna z technologii fornt-endowych: JSF, Angular 2 +, Vaadin;
d. Dobra znajomość systemu wersjonowania GIT;
e. Znajomość JUnit;
f. Mile widziane:
• doświadczenie z systemami UNIX,
• znajomość Groovy, Docker,
• znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Mockito, Arquillian, AssertJ, Spock,
Selenium,
• znajomość narzędzi do testów obciążeniowych LoadUI, JMeter,
• znajomość wytycznych tworzenia bezpiecznych rozwiązań - top 10 podatności OWASP,
• znajomość ElasticSearch.
Zakres obowiązków:
a. Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu nowych funkcjonalności;
b. Wsparcie w diagnozie i rozwiązywanie błędów ze środowiska produkcyjnego;
c. Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
d. Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
e. Tworzenie dokumentacji w kodzie źródłowym (Javadoc) i dokumentacji eksploatacji;
f. Wykonywanie code review na pull-requestach;
g. Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
h. Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.
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8)

PROGRAMISTA FRONT-END

Wymagania:
a. Min. 3-letnie doświadczenia w pracy na stanowisku programisty front-end;
b. Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami:
• HTML5, CSS3,
• bardzo dobra znajomość JavaScript ES6 i TypeScript,
• znajomość Bootstrap,
• Angular,
• webserwisy REST,
• swagger,
• Node.js, NPM,
• Protractor, Jasmine, Karma;
c. Mile widziana znajomość:
• Docker,
• Spring Framework,
• wytycznych WCAG,
• GraphQL,
• wytycznych tworzenia bezpiecznych rozwiązań - top 10 podatności OWASP.
Zakres obowiązków:
a. Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu responsywnych i nowoczesnych aplikacji frontendowych;
b. Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
c. Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
d. Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
e. Wykonywanie code review na pull-requestach;
f. Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
g. Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.
9)

PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE

Wymagania:
a. Min. 3-letnie doświadczenia w budowie rozwiązań na platformy Android i/lub iOS dla otwartej
dystrybucji PlayStore/AppStore;
b. Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami:
• Java (Android)/Kotlin i/lub Objective-C/Swift,
• XCode/AppCode, AndroidStudio,
• Technologie sprzętowe rozwiązań mobilnych – location (GPS), TouchID, FaceID, NFC,
Bluetooth, etc.,
• Webserwisy REST, Appium,
• optymalizacja pracy aplikacji,
• zagadnienia obsługi różnic sprzętowych (np. rozdzielczość ekranu) na UX rozwiązania;
c. Mile widziana znajomość:
• Docker,
• Wytycznych WCAG,
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•

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Wytycznych tworzenia bezpiecznych rozwiązań - top 10 podatności OWASP.

Zakres obowiązków:
Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań na platformy Android i iOS;
Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
Wykonywanie code review na pull-requestach;
Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.
10)

STARSZY PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE

Wymagania:
a. Min. 5-letnie doświadczenia w budowie rozwiązań na platformy Android i/lub iOS dla otwartej
dystrybucji PlayStore/AppStore;
b. Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami:
• Java (Android)/Kotlin i/lub Objective-C/Swift,
• XCode/AppCode, AndroidStudio,
• technologie sprzętowe rozwiązań mobilnych – location (GPS), TouchID, FaceID, NFC,
Bluetooth, etc.,
• Webserwisy REST, Appium,
• budowa i rozwój ekosystemu produkcyjnego SDLC w szczególności Continuous
Integration, analizy kodu, testów automatycznych, symulatorów sprzętu, etc.,
• optymalizacja pracy aplikacji,
• zagadnienia obsługi różnic sprzętowych (np. rozdzielczość ekranu) na UX rozwiązania;
c. Mile widziana znajomość:
• Docker,
• koncepcje PWA wraz ze znajomością JavaScript,
• wytycznych WCAG,
• wytycznych tworzenia bezpiecznych rozwiązań - top 10 podatności OWASP.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zakres obowiązków:
Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań na platformy Android i iOS;
Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
Wykonywanie code review na pull-requestach;
Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.
11)

TESTER

Wymagania:
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a. Minimum 2-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania - testy funkcjonalne,
integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, wydajnościowe;
b. Tytuł inżyniera lub magistra (preferowane kierunki informatyka, matematyka lub pokrewne);
c. Certyfikat ISTQB/ISEB – mile widziany;
d. Praktyczna znajomość języka SQL / PLSQL;
e. Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów, np.:
JIRA, Zephyr;
f. Doświadczenia w pracy z narzędziami wspomagającymi testy: SoapUI, JMeter;
g. Podstawowa wiedza w zakresie Java / JavaScript / XML / WebServices;
h. Umiejętność analitycznego myślenia;
i. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
j. Duże pokłady pozytywnej energii;
k. Komunikatywność;
l. Samodzielność;
m. Umiejętność pracy zespołowej zorientowanej na zadania;
n. Wysoka kultura osobista;
o. Dociekliwość, dokładność, cierpliwość.
Zakres obowiązków:
a. Przeprowadzanie testów manualnych;
b. Opracowywanie skryptów do automatyzacji testów;
c. Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych,
raportów;
d. Udział we wdrażaniu oprogramowania;
e. Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów;
f. Współpraca z zespołem wytwarzania oprogramowania;
g. Współpraca z testerami biznesowymi klienta.
12)

TESTER AUTOMATYCZNY

Wymagania:
a. Minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania -testy funkcjonalne,
integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, wydajnościowe;
b. Minimum 2-letnie doświadczenie w budowie rozwiązań automatyzacji testów w narzędziu
Selenium WebDriver, lub pokrewnych;
c. Praktyczna znajomość języków JAVA, Groovy, Python, JavaScript (NodeJS) oraz technologii:
• testów jednostkowych – Junit, TestNG, Jasmine, UnitTest, etc.,
• testów wydajnościowych – Jmeter, Gatlin, etc.,
• testów usług SOAP/REST – SoapUI, Postman, Rest-assured, WebAPI, Fiddler, devtools, etc
• testów rozwiązań platform mobilnych – Appium, etc.;
d. Znajomość zagadnień i narzędzi Continuous Integration i DevOps – Jenkins, Sonar, TravisCI,
Ansible, Puppet, etc.;
e. Certyfikat ISTQB/ISEB – mile widziany;
f. Praktyczna znajomość języka SQL / PLSQL;
g. Doświadczenie w pracy z narzędziami do zarządzania testami oraz raportowania błędów, np.:
JIRA, Zephyr;
h. Podstawowa wiedza w zakresie XML / WebServices;
i. Umiejętność analitycznego myślenia;
j. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
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k.
l.
m.
n.
o.
p.

Duże pokłady pozytywnej energii;
Komunikatywność;
Samodzielność;
Umiejętność pracy zespołowej zorientowanej na zadania;
Wysoka kultura osobista;
Dociekliwość, dokładność, cierpliwość.

Zakres obowiązków:
a. Budowa i rozwój rozwiązań automatyzacji testów;
b. Przeprowadzanie testów eksploracyjnych;
c. Opracowywanie dokumentacji testowej: scenariuszy testowych, przypadków testowych,
raportów;
d. Udział we wdrażaniu oprogramowania;
e. Zapewnianie jakości wytwarzanych produktów;
f. Współpraca z zespołem wytwarzania oprogramowania;

13)

ADMINISTRATOR SERWERÓW APLIKACYJNYCH

Wymagania:
a. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Linux (RedHat/Oracle Linux);
b. Bardzo dobra znajomość jednego z serwerów aplikacyjnych IBM WebSphere, Oracle
WebLogic, lub JBoss, poparta minimum 2 letnim doświadczeniem we wdrażaniu lub
administracji dużym systemem;
c. Praktyczna wiedza z zakresu instalacji, utrzymania, dostrajania i monitorowania serwera
aplikacyjnego;
d. Doświadczenie w instalowaniu i konfigurowaniu aplikacji w środowisku klastrowym;
e. znajomość architektury SOA/EAI oraz formatów / technologii XML, WSDL, XSLT, SOAP,
WebServices;
f. Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
g. Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami np. Red Hat Certified JBoss
Administrator;
h. Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
Zakres obowiązków:
a. Administrowanie serwerami aplikacyjnymi, w tym utrzymanie narzędzi do monitorowania
poprawności działania utrzymywanych i eksploatowanych systemów i wydajności
infrastruktury teleinformatycznej;
b. Diagnozowanie i rozwiazywanie występujących incydentów i problemów;
c. Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu;
d. Przygotowywanie zmian w konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i ich dokumentacja;
e. Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania
systemów do utrzymania;
f. Obsługa zgłoszeń przekazywanych przez I linię wsparcia;
g. Prowadzenie testów bezpieczeństwa, wydajności i obciążenia;
h. Monitorowanie oraz raportowanie pojemności i ciągłości usług IT;
i. Tworzenie procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych.
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14)

OPERATOR IT

Wymagania:
a. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka i matematyka;
b. Posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia pracy w zakresie administracji systemami
serwerowymi, aplikacjami i bazami danych w środowisku heterogenicznym Windows / Unix;
c. Znajomość platformy Unix, Linux, Windows;
d. Znajomość administrowania systemami operacyjnymi;
e. Znajomość zagadnień sieciowych;
f. Umiejętność podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
g. Komunikatywność;
h. Umiejętność pracy w grupie;
i. Akceptacja pracy w systemie zmianowym (12/24);
j. Dodatkowym atutem będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
i/lub „poufne”, posiadanie zaświadczenia ABW stwierdzającego odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach
teleinformatycznych.
Zakres obowiązków:
a. Administrowanie serwerami aplikacyjnymi;
b. Raportowanie i wstępne diagnozowanie występujących incydentów i problemów;
c. Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu;
d. Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania
systemów do utrzymania;
e. Obsługa zgłoszeń przekazywanych przez I linię wsparcia;
f. Prowadzenie testów bezpieczeństwa, wydajności i obciążenia;
g. Monitorowanie oraz raportowanie pojemności i ciągłości usług IT.
15)

SPECJALISTA ds. SERVICE DESK

Wymagania:
a. Dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie zmianowym (12/24);
b. Wykształcenie minimum średnie – preferowane ostatnie lata studiów o profilu
informatycznym;
c. Znajomość systemów Microsoft Windows, oprogramowania Microsoft Office w stopniu
zaawansowanym;
d. Znajomość zasad pracy w Help Desk;
e. Minimum roczne doświadczenie w pracy w Help Desk;
f. Umiejętność prowadzenia rozmów przez telefon, udzielania porad, wykonywania diagnoz;
g. Umiejętność pracy pod wpływem stresu i presji czasu;
h. Znajomość systemów rejestracji i zarządzania incydentami – preferowana znajomość
narzędzia Atmosfera;
i. Dodatkowym atutem będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
i/lub „poufne”, posiadanie zaświadczenia ABW stwierdzającego odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach
teleinformatycznych.
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Zakres obowiązków:
a. Odbieranie zgłoszeń, rejestrowanie incydentów w narzędziu do tego służącym;
b. Obsługa i realizacja incydentów w systemie zmianowym;
c. W razie wystąpienia takiej konieczności fizyczne zastępowanie pracownika Service Desk w
lokalizacji w Warszawie;
d. Bieżące analizy danych zawartych w incydentach;
e. Udzielanie wsparcia funkcjonalnego (odpowiadanie na pytania użytkowników systemu
dotyczące sposobów jego obsługi);
f. Aktywne pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołami tworzącymi II i III Linię
Wsparcia, monitorowanie czasu obsługi, a w przypadku jego przekroczenia eskalowanie do
odpowiednich osób;
g. W zależności od zapotrzebowania generowanie raportu dziennego wyciągu incydentów w MS
Excel;
h. Uczestnictwo w przygotowywaniu potencjalnych zmian w obowiązujących w zespole
procedurach.
16)

ADMINISTRATOR PLATFORMY VMWARE

Wymagania:
a. Zaawansowana znajomość produktów VMware – vSphere w wersji minimum 5.5, vCenter;
b. Dobra znajomość systemu operacyjnego Linux (RedHat/Oracle Linux);
c. Dobra znajomość sieci LAN, SAN Brocade oraz technologii storage EMC VMAX, IBM Storewize
V7000;
d. Znajomość infrastruktury sprzętowej, serwery blade Hitachi, Fujitsu, HP i IBM;
e. Znajomość zagadnień High Availability;
f. Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
g. Posługiwanie się językami skryptowymi;
h. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
i. Umiejętność pracy w zespole;
j. Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami np. VMware VCP;
k. Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
Zakres obowiązków:
a. Administrowanie środowiskiem VMware;
b. Diagnozowanie i rozwiazywanie występujących incydentów i problemów;
c. Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu;
d. Przygotowywanie zmian w konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i ich dokumentacja;
e. Monitoring zarządzanych systemów w środowisku informatycznym;
f. Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania
systemów do utrzymania;
g. Monitorowanie oraz raportowanie pojemności i ciągłości usług IT;
h. Tworzenie procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych.
17)

ADMINISTRATOR PLATFORMY BAZODANOWEJ

Wymagania:
a. Zaawansowana znajomość relacyjnych baz danych takich jak Oracle 11g/12c, DB2, Postgress,
mongodb, percona, cassandra, mssql;
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b. Dobra znajomość systemów operacyjnych Linux (RedHat/Oracle Linux) i AIX;
c. Znajomość sieci LAN, SAN Brocade oraz technologii storage EMC VMAX, IBM Storewize,
V7000;
d. Umiejętność strojenia baz danych (performance tuning);
e. Sprawne posługiwanie się komendami języka PL\SQL;
f. Znajomość zagadnień High Availability;
g. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
h. Posługiwanie się językami skryptowymi;
i. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
j. Umiejętność pracy w zespole;
k. Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami;
l. Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
Zakres obowiązków:
a. Administrowanie środowiskiem bazodanowym na które składają się takie czynności jak:
• instalacja i konfiguracja baz danych,
• podnoszenie wersji baz danych,
• usuwanie awarii baz danych i analizowanie przyczyn awarii baz danych,
• wykonywanie zadań backup i restore dla baz danych,
• planowanie pojemność baz danych,
• strojenie baz danych;
b. Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu;
c. Przygotowywanie zmian w konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i ich
dokumentacja;
d. Monitoring zarządzanych systemów w środowisku informatycznym;
e. Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania
systemów do utrzymania;
f. Raportowanie pojemności i ciągłości usług IT;
g. Tworzenie procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych.
18)

ADMINISTRATOR SIECI LAN/WAN

Wymagania:
a. Wykształcenie wyższe w obszarze sieci/telekomunikacja;
b. Minimum 3 letnie doświadczenie w branży IT (projektowanie/analiza topologii sieci, obsługa
urządzeń sieciowych różnych platform);
c. Doświadczenie w zakresie zagadnień routingu w oparciu o protokoły OSPF, BGP, EIGRP;
d. Doświadczenie w zakresie konfiguracji przełączników L2/L3, L2 Security na platformach IOS,
NX-OS;
e. Doświadczenie w zakresie zagadnień bezpieczeństwa sieci, Cisco ASA, Fortigate, F5 WAF, IPS;
f. Doświadczenie w zakresie zagadnień loadbalancingu na platformie F5 LTM;
g. Znajomość technologii optycznych DWDM;
h. Znajomość technologii komunikacyjnych typu MPLS i innych znajomość zagadnień High
Availability;
i. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;
j. Posługiwanie się językami skryptowymi;
k. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
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l. Umiejętność pracy w zespole;
m. Kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami np. Cisco CCNP.
Zakres obowiązków:
a. Zarządzanie, rozwój i utrzymanie szeroko pojętej infrastruktury sieciowej, włączając w to
routery, przełączniki, loadbalancery, firewalle, systemy DWDM i inne urządzenia sieciowe;
b. Współpraca z innymi Zespołami w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy, podczas wdrażania
nowych rozwiązań oraz przejmowania systemów do utrzymania;
c. Zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz zarządzanie i utrzymanie systemów IT związanych z
działaniem infrastruktury sieciowej;
d. Dbałość o bezawaryjną pracę sieci oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
e. Uczestnictwo w planowaniu przepustowości sieci oraz w procesach zakupowych;
f. Rozwiązywanie incydentów, reagowanie na zgłoszenia oraz udzielanie wsparcia technicznego;
g. Stały monitoring sieci oraz wszystkich systemów wykorzystywanych w transmisji danych;
h. Nadzór nad platformą sprzętową infrastruktury sieciowej, modernizacja sprzętu oraz
zgłaszanie błędów do Dostawcy;
i. Wdrażanie nowych wersji oprogramowania i udział w projektach;
j. Dbałość o tworzenie i aktualizację dokumentacji, procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i
instrukcji technicznych;
k. Monitorowanie oraz raportowanie pojemności i ciągłości usług IT.
19)

ARCHITEKT BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania:
a. Wykształcenie wyższe techniczne w obszarze IT;
b. Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań informatycznych na poziomie funkcjonalnym,
systemowym i infrastrukturalnym;
c. Umiejętność formułowania i analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem
bezpieczeństwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;
d. Umiejętność analizy ryzyka dla bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;
e. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań
teleinformatycznych;
f. Znajomość technologii i zabezpieczeń technicznych w aplikacjach i infrastrukturze celem ich
pozycjonowania i wykorzystania w projektach;
g. Znajomość w zakresie wymagań i zaleceń odnośnie bezpiecznej konfiguracji systemów i usług
w środowiskach Linux i Windows;
h. Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
i. Mile widziane:
• poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego umożliwiające dostęp do informacji
niejawnych o klauzuli „Tajne”,
• doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych realizujących wymagania
bezpieczeństwa,
• teoretyczna i praktyczna znajomość problematyki bezpieczeństwa aplikacji i systemów
teleinformatycznych oraz ich testowania potwierdzona posiadaniem przynajmniej jednego
z poniższych certyfikatów: OSCE, OSCP, GIAC, CEH, OSSTMM, CISSP lub podobnym,
• znajomość norm bezpieczeństwa: ISO 27001 oraz 22301.
Zakres obowiązków:
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a. Projektowanie, analizowanie, ocenianie systemów w zakresie bezpieczeństwa informacji i
ciągłości działania;
b. Analiza ryzyka i scenariuszy materializacji zagrożeń dla aplikacji oraz opracowywanie
mechanizmów mitygujących ryzyka;
c. Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla rozwiązań związanych z
bezpieczeństwem;
d. Szacowanie kosztów rozwiązań bezpieczeństwa;
e. Wsparcie w zakresie szacowania kosztów usunięcia zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa.
20)
SPECJALISTA W ZAKRESIE MONITOROWANIA I
BEZPIECZEŃSTWA

REAGOWANIA

NA

INCYDENTY

Wymagania:
a. Co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa IT i/lub działach utrzymaniowych
IT;
b. Doświadczenie w monitorowaniu bezpieczeństwa IT;
c. Doświadczenie pracy w zespołach SOC, CERT, CSIRT;
d. Umiejętność posługiwania się narzędziami klasy SIEM;
e. Znajomość technologii sieciowych oraz architektury rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa;
f. Chęć do ciągłego samodzielnego aktualizowania swojej wiedzy w obszarze cyber-zagrożeń oraz
najnowszych technik łamania zabezpieczeń;
g. Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych (m.in. informatyka, telekomunikacja);
h. Mile widziane:
• znajomość i doświadczenie w pracy z systemami bezpieczeństwa IT, np.: SIEM, Network and
Host IDS/IPS, WAF, DAM lub inne,
• certyfikaty związane z bezpieczeństwem IT, np.: CompTIA Security+.
Zakres obowiązków:
a. Identyfikacja i wstępna analiza anomalii w środowisku teleinformatycznym w oparciu o
monitorowane zdarzenia i przepływy sieciowe;
b. Współpraca z innymi jednostkami IT w zakresie wyjaśniania i usuwania skutków wykrytych
incydentów bezpieczeństwa;
c. Wsparcie i diagnostyka problemów związanych z infrastrukturą bezpieczeństwa oraz
identyfikacja możliwości jej doskonalenia;
d. Praca w trybie zmianowym.
21)

ADMINISTRATOR INFRASTRUKTURY IT

Wymagania:
a. Znajomość sprzętowej infrastruktury serwerowej takiej jak: serwery rack (IBM, HP), serwery
blade (Fujitsu, Hitachi), serwery IBM Power, macierze dyskowe (IBM, Hitachi, EMC, Fujitsu),
biblioteki taśmowe (IBM, HP), urządzenia sieciowe aktywne i pasywne (Cisco, Brocade), inne
wyposażenie serwerowni);
b. Znajomość konfiguracji sieci SAN i LAN;
c. Znajomość systemu operacyjnego Linux (RedHat/Oracle Linux), AIX i Vmware;
d. Znajomość systemu IBM Spectrum Protect;
e. 4 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
f. Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację o tematyce
technicznej z wymaganego obszaru;

str. 16

str. 44

g. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji czasu pracy;
h. Umiejętność pracy w zespole;
i. Niekaralność.
Zakres obowiązków:
a. Prace montażowe, połączeniowe i konserwacyjne prowadzone w obszarze sprzętowej
infrastruktury serwerowej;
b. Konfiguracja serwerów, macierzy dyskowych, infrastruktury SAN;
c. Diagnozowanie i rozwiazywanie występujących incydentów i problemów (II linia wsparcia);
d. Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu;
e. Przygotowywanie zmian w konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i ich dokumentacja;
f. Monitoring zarządzanych systemów w środowisku informatycznym;
g. Monitoring systemu kopii zapasowych;
h. Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania
systemów do utrzymania;
i. Monitorowanie oraz raportowanie pojemności i ciągłości usług IT;
j. Tworzenie procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych.

22)

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Wymagania:
a. Wykształcenie wyższe;
b. Przynajmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa;
c. Udział w audytach zgodności dostawców z wymaganiami bezpieczeństwa informacji;
d. Samodzielne tworzenie dokumentacji (polityki, procedury, instrukcje) w obszarze
bezpieczeństwa informacji;
e. Umiejętności analityczne - pozyskiwanie informacji z wielu źródeł, sporządzania raportów
i dokumentacji;
f. Dodatkowym atutem będzie:
 wykształcenie wyższe techniczne informatyczne,
 znajomość regulacji z obszaru bezpieczeństwa - normy ISO/IEC 27001, NIST, RODO.
Zakres obowiązków:
a. Opracowanie dokumentacji w obszarze bezpieczeństwa informacji;
b. Wsparcie w realizacji procesów związanych z bezpieczeństwem informacji;
c. Opracowywanie oraz wdrażanie polityk, procedur, instrukcji i innych dokumentów z obszaru
bezpieczeństwa informacji;
d. Prowadzenie przeglądów i kontroli wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa informacji;
e. Prowadzenie szkoleń wśród pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa informacji;
f. Opiniowanie projektowanych rozwiązań w celu zachowania zgodności z regulacjami RODO
i SZBI;
g. Udział w postępowaniach wyjaśniających dot. naruszeń bezpieczeństwa.

23)

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA IT

Wymagania:
a. Przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa;
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b. Doświadczenie w budowaniu rozwiązań informatycznych na poziomie funkcjonalnym,
systemowym i infrastrukturalnym;
c. Wykonywanie administratora przynajmniej jednego z rozwiązań klasy SIEM, IPS/IDS, WAF,
DAM, DLP;
d. Znajomość zagadnień kryptografii, PKI;
e. Znajomość zagadnień sieciowych;
f. Umiejętności analizowania i identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa środowiska IT;
g. Wykształcenie wyższe techniczne;
h. Dodatkowym atutem będzie:
 doświadczenie w obszarze informatyki śledczej.
 doświadczenie w obszarze testów penetracyjnych.
 certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT.
Zakres obowiązków:
a. Budowa, konfiguracja i utrzymanie narzędzi niezbędnych do monitorowania i reagowania na
zdarzenia dot. Bezpieczeństwa;
b. Analiza złośliwego oprogramowania, analiza incydentów bezpieczeństwa;
c. Analizowanie i opiniowanie zmian w systemach IT pod kątem bezpieczeństwa systemów
i bezpieczeństwa informacji;
d. Udział w budowie i utrzymaniu systemów bezpieczeństwa IT;
e. Udział w szacowaniu ryzyka systemów IT;
f. Wsparcie w testach i analizach infrastruktury oraz kodu;
g. Procesowanie zmian, analiza rozwiązań, tworzenie wymagań i specyfikacji, procedowanie
zamówień.

4. Warunki świadczenia Usług, stanowiących przedmiot zamówienia:
1) Usługi na rzecz Zamawiającego świadczone będą na podstawie zamówień jednostkowych, o
których udzielenie będą mogli ubiegać się Wykonawcy, z którymi zawarta zostanie umowa
ramowa.
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: Specjalność Konsultanta,
liczbę Konsultantów, maksymalny wymiar godzin świadczenia usług na jednego Konsultanta danej
specjalności, okres oraz miejsce świadczenia usług Konsultanta.
3) Usługi będą rozliczane w oparciu o stawki godzinowe wynikające ze stawek określonych w ofercie
Wykonawcy złożonej w postępowaniu na zamówienie jednostkowe, bez względu na to, czy
świadczenie usług odbywać się będzie w dni robocze lub poza nimi, bez względu na porę
wykonywania usług lub dzienny wymiar usług (tj. czy usługi będą świadczone w wymiarze do 8
godzin dziennie czy dłuższym).
4) Konsultanci świadczący usługi na rzecz Zamawiającego będą dyspozycyjni w czasie i wymiarze
wskazanym przez Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy wykonawczej, na podstawie
której Konsultant został oddelegowany do Zamawiającego przez Wykonawcę.
5) Zamawiający zapewni bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia usług, sprzęt komputerowy
oraz inne mienie niezbędne do wykonania zleconych zadań.
6) Wynagrodzenie za pracę Konsultanta(ów) płatne będzie każdorazowo na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego(ych) przez Zamawiającego
protokołu(ów) po każdym miesiącu kalendarzowym świadczenia usług na podstawie umowy
wykonawczej.
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7)

8)
9)

Wykonawca zapewni obsługę kadrowo-płacową Konsultantów oraz zapewni nadzór nad realizacją
umowy wykonawczej w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez
Konsultantów.
Zarządzanie przebiegiem świadczenia usług, zlecanie zadań do wykonania oraz rozliczanie
czasowe prac realizowane będą przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Konsultantów certyfikatów równoważnych, których
zakres odpowiada zakresowi certyfikatów wskazanych przez Zamawiającego w OPZ. Przez
certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z
przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danego Konsultanta, co jest rozumiane
jako:
a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat;
b) analogiczny stopień poziomu kompetencji;

c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
certyfikatu (o ile dotyczy).
10) Szczegółowe zasady świadczenia usług określa Rozdział III do SIWZ – Istotne postanowienia
umowy.
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