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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Wykaz osób posiadające następujące kwalifikacje: 

 

Lp. Nazwa stanowiska 
Imię i Nazwisko 

osoby 

Posiadane 

uprawnienia/ 

wykształcenie 
Warunki określone przez Zamawiającego  

Potwierdzenie 

posiadanego 

wykształcenia 
i uprawnień 

(TAK/NIE)** 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 
wskazaną 

osobą*** 

1. Kierownik projektu  

 

 Kierownik projektu – 1 osoba 
 Minimalne wykształcenie/uprawnienia - wykształcenie wyższe, osoba 

posiadająca certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner 
lub równoważny, za równoważne Zamawiający uzna: IPMA CPM, PMI PMP* 
Minimalne doświadczenie: 

 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział 
w realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych o wartości co najmniej 
1 000 000,00 zł brutto każdy w roli kierownika projektu lub zastępcy 
kierownika,  

  w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym 
(przez cały okres ich trwania) o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto, 
zakończonymi sukcesem tj. odebranym przez zamawiającego, polegającym 
na budowie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego 
obejmującym: dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, 
macierz, system backupu) oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację 
oprogramowania w tym oprogramowania udostępniającego e-usługi.  

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  

2. 
Specjalista ds. 

medycznych 
 

  

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia – wykształcenie wyższe 
 Minimalne doświadczenie: 
 posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 

osoby wdrażającej rozumiane jako udział w co najmniej dwóch projektach 
realizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie analizy wymagań, 
wdrażania i utrzymania systemów informatycznych. 

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  
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3. 
Specjalista ds. baz 

danych 
 

  

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia – wykształcenie wyższe 
 Minimalne doświadczenie: 
 posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia, 

administrowania i strojenia baz danych, 
 posiada znajomość oferowanych baz danych poświadczoną ważnym 

certyfikatem załączonym do oferty 

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  

4. 
Specjalista ds. 
wirtualizacji 

 

   Minimalne wykształcenie/uprawnienia – wykształcenie wyższe 
 Minimalne doświadczenie: 
 posiada znajomość środowisk Microsoft na poziomie co najmniej Microsoft 

Solution Expert: Server Infrastracture, Productivity, Cloud Platform and 
Infrastracture, oraz certyfikacje z zakresu Server Virtualization with Windows 
Server Hyper-V and System Center, Microsoft Certified Solution Associate z 
zakresu MS Windows 2008/2012/2016,  poświadczone ważnymi certyfikatami 
załączonymi do oferty, 

 posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i 
konfiguracji serwerowych środowisk wirtualnych. 

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  

5. 
Specjalista ds. 
bezpieczeństwa 

 

  
 Minimalne wykształcenie/uprawnienia –  brak wymagań 
 Minimalne doświadczenie: 
 posiada znajomość technologii UTM w postaci ukończonych minimum 2 

poziomów szkolenia technicznego, poświadczonego ważnymi certyfikatami 
załączonymi do oferty, 

 posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i 
konfiguracji systemów UTM. 

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  

6. 
Specjalista ds. 

kontroli jakości 
 

  

 Minimalne wykształcenie/uprawnienia –  brak wymagań 
 Minimalne doświadczenie: 
 posiada doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, 

metod i narzędzi testowych  

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  
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7. 
Specjalista ds. 

bezpieczeństwa 
 

   Minimalne wykształcenie/uprawnienia –  b wykształcenie wyższe  
 Minimalne doświadczenie: 
 posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 

testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa, 
 posiada doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów 

informatycznych poświadczone ważnym certyfikatem CISA lub CISSP*. 
Zamawiający dopuszcza złożenie certyfikatów zgodnych z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 roku 
w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli 
projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych. 

 

 

…………………………………… 

(podać podstawę 

dysponowania osobą)  

 
*Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. 

** Wykonawca musi wypełnić dla każdego tiretu – tak lub nie 

***w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach podmiotu trzeciego, należy oprócz informacji o podstawie do dysponowania osobą przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia  

 
W podstawie dysponowania  należy wpisać postawę dysponowania wskazanej osoby, np. pracownik własny/umowa o pracę/umowa zlecenie itp. 

 
 

 

……………………….dn. ……………………                                                                                                                                               
                                                                                                       (podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


