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I. Usługi wsparcia aplikacyjnego dla Systemu SAP 

W ramach Usług wsparcia aplikacyjnego dla Systemu Wykonawca będzie realizował 

w zakresie modułów SAP użytkowanych przez Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 

1, niżej wymienione usługi: 

1. Usługi programistyczne obejmujące: 

a) tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących programów i innych obiektów 

klienckich w związku ze zmianami zachodzącymi w prawodawstwie, 

b) tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących programów i obiektów 

klienckich w związku ze zmianami w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, 

c) tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących programów i innych obiektów 

klienckich do wymagań biznesowych zdefiniowanych przez Zamawiającego.  

2. Usługi konfiguracji i modyfikacji Systemu obejmujące w szczególności: 

a) dostosowanie Systemu do wymagań zdefiniowanych przez Zamawiającego, 

b) uruchomienie nowych funkcjonalności, 

c) usuwanie nieprawidłowości w działaniu Systemu, w tym zidentyfikowane przez 

użytkowników, 

d) dostosowanie i rozwoju rozwiązań klienckich,  

e) przechodzenie z rozwiązań klienckich na standardowe, wg potrzeb 

Zamawiającego, 

f) unowocześnienie zastosowanych w Systemie rozwiązań lub wykorzystanie 

bardziej efektywnych rozwiązań istniejących w Systemie Zamawiającego, 

g) modyfikacje uprawnień/ról pracowników ZP w SAP pod katem 

dostosowania  zakresu przetwarzanych danych, w tym danych osobowych, 

h) przeprowadzanie analizy wpływu na działanie Systemu Zamawiającego: not, 

łat, poprawek, pakietów aplikacyjnych, uaktualnień, itp. dotyczących, a także 

dostarczanie Zamawiającemu informacji o wpływie tych zmian na konfigurację 

Systemu oraz rozwiązania klienckie zastosowane w Systemie Zamawiającego, 

3. Usługi konsultacyjne i dokumentacyjne: 

a) w zakresie przeprowadzania analiz, rekomendacji oraz usuwania wykrytych 

błędów w standardowym obszarze Systemu, 

b) w zakresie przeprowadzania analiz, rekomendacji oraz usuwania wykrytych 

błędów w obszarze obiektów klienckich Systemu, 

c) obsługa procesu zgłaszania i monitorowania zapytań wysyłanych do pomocy 

technicznej Producenta Systemu SAP, 
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d) wsparcie w przygotowaniu analiz wymagań oraz koncepcji biznesowych 

rozwijanych funkcjonalności Systemu, 

e) analiza problemów związanych z niepoprawną konfiguracją systemów SAP 

dotyczącą zarówno standardowych, jak i klienckich obiektów/rozwiązań. 

f) analiza i doradztwo w zakresie przechodzenia z klienckich na standardowe 

rozwiązania Systemu, wg potrzeb Zamawiającego, 

g) analiza i doradztwo w zakresie unowocześnienia stosowanych w Systemie 

rozwiązań lub wykorzystania bardziej efektywnych rozwiązań istniejących  

w Systemie Zamawiającego, 

h) wsparcie w przygotowaniu scenariuszy testowych dla prac rozwojowych 

prowadzonych w obszarze obiektów klienckich, 

i) wsparcie w przygotowaniu scenariuszy testowych dla nowych funkcjonalności 

dostarczanych przez SAP w standardowym obszarze Systemu, 

j) w zakresie przygotowania rekomendacji dotyczących zasad wdrożenia zmian 

rozwojowych opisanych w pkt. 1 i 2, 

k) przygotowanie i aktualizacja Koncepcji Biznesowych oraz dokumentacji 

konfiguracyjnej Systemu, 

l) przygotowanie dokumentacji technicznej, której stopień szczegółowości 

powinien zapewnić możliwość samodzielnego utrzymania przez 

Zamawiającego wdrożonego rozwiązania oraz wprowadzanie do niego zmian, 

m) konsultacje o charakterze warsztatów dla użytkowników końcowych  

w zakresie obsługi funkcjonalności wykorzystywanych modułów SAP, 

n) konsultacje o charakterze warsztatów dla administratorów w zakresie 

konfiguracji Systemu oraz dla programistów ABAP w zakresie mechanizmów i 

technik programistycznych wykorzystywanych w środowisku SAP. 

4. Udzielanie konsultacji telefonicznych Zamawiającemu oraz za pośrednictwem poczty 

e-mail w zakresie usług wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług wymienionych w rozdziale I pkt. 1, 2 i 3, 

z zastosowaniem następujących priorytetów:  

a) „wysoki”: Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w Systemie 

zmierzających do usunięcia problemu w czasie do 2 godzin roboczych  

od momentu zgłoszenia, oraz do usunięcia problemu lub zapewnienia 

tymczasowej procedury obejścia problemu, w czasie do 6 godzin roboczych od 

jego zgłoszenia, 

b) „niski” Wykonawca zobowiązuje się podjęcia prac zgodnie z zakresem  

i harmonogramem wykazanym w formularzu zlecenia. 
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II. Usługi wsparcia technicznego Systemu SAP 

1. W przypadku zadań wymagających zapewnienia niedostępności systemu  

dla użytkowników,  Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia terminu ich realizacji z 

Zamawiającym w formie pisemnej np. za pośrednictwem e-mail. Z tytułu usług wsparcia 

technicznego, wykonywanych poza godzinami roboczymi Zamawiającego, Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Usługi wsparcia technicznego Systemu SAP (Basis), będą dotyczyły pomocy pracownikom 

Zamawiającego w realizacji następujących zadań: 

a) monitorowanie pracy Systemu, z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów 

monitorujących, w zakresie: dostępności, prawidłowości funkcjonowania oraz 

wydajności, 

b) administrowanie i optymalizacja systemów SAP, w zakresie zalecanym przez 

producenta systemu, mające na celu poprawę wydajności oraz zapewnienie 

bezawaryjnej pracy Systemu, 

c) administrowanie i optymalizacja baz danych, mające na celu poprawę wydajności 

oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy Systemu, 

d) administrowanie i optymalizacja systemu SAP Solution Manager, a także innych 

komponentów technicznych Systemu, które w wyniku rozwoju prowadzonego przez 

producenta systemu SAP, okażą się w przyszłości niezbędne do prawidłowego 

działania  Sytemu, 

e) administrowanie i optymalizacja systemów operacyjnych, mające na celu poprawę 

wydajności oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy Systemu, 

f) rozwiązywanie Błędów związanych z oprogramowaniem klienckim Systemu, 

g) analiza poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie poziomu bezpieczeństwa, 

zgodnego z przepisami prawa oraz normami, dotyczącymi ochrony danych osobowych 

lub bezpieczeństwa informacji, 

h) usuwanie zidentyfikowanych bądź zgłoszonych Błędów w pracy Systemu, 

i) testowanie zalecanych do implementacji not, łat, poprawek, pakietów aplikacyjnych, 

uaktualnień, itp., dotyczących elementów składowych Systemu, a także zgłaszanie 

Zamawiającemu gotowości do ich implementacji w Systemie, 

j) implementacja w Systemie zalecanych not, łat, poprawek, pakietów aplikacyjnych, 

uaktualnień, itp, dotyczących elementów składowych Systemu,  

w terminach i zakresie uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym w formie pisemnej 

np. za pośrednictwem e-mail, 
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k) udzielanie wsparcia użytkownikom Systemu po stronie Zamawiającego w przypadku 

problemów wynikających z Błędów Systemu, niewłaściwej konfiguracji lub błędnych 

danych w Systemie, 

l) udzielanie wsparcia użytkownikom Systemu po stronie Zamawiającego przy 

testowaniu nowych rozwiązań, poprawek, aktualizacji, a także przy testowych 

przebiegach procesów biznesowych, 

m) administrowanie drukowaniem w Systemie, w tym obsługa kolejek wydruków SAP, 

n) rekomendowanie Zamawiającemu modyfikacji, modernizacji lub rozbudowy Systemu 

oraz środowiska technicznego, z którego korzysta System, mającej na celu: uniknięcie 

Błędów, zwiększenie funkcjonalności, zwiększenie stabilności lub wydajności Systemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług wymienionych w pkt II,  

z zastosowaniem następujących priorytetów: 

a) „wysoki”: Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w Systemie zmierzających 

do usunięcia problemu w czasie do 2 godzin roboczych  

od momentu zgłoszenia,  

b) „niski” Wykonawca zobowiązuje się podjęcia prac zgodnie z zakresem  

i harmonogramem wykazanym w formularzu zlecenia. 

 
III System obsługi zleceń 

Środowisko udostępnione przez Wykonawcę w ramach realizacji  umowy musi posiadać 

następujące funkcje: 

a) rejestrację zleceń zgłoszonych przez Zamawiającego, 

b) wyświetlanie pełnej informacji o zleceniu w tym daty i godziny rejestracji oraz osoby 

rejestrującej, 

c) śledzenie statusu zgłoszenia, 

d) tworzenie dostępnego dla Zamawiającego archiwum zgłoszonych zleceń wraz z ich 

rozwiązaniami, 

e) łatwą w użyciu wyszukiwarkę pełno tekstową w archiwum zgłoszonych zleceń, 

f) powiadamianie, przez email, o zarejestrowaniu Błędu i zmianach statusu obsługi 

Błędu, pracowników Zamawiającego wskazanych w §3, ust. 20 Umowy,  

g) monitorowanie czasu rozwiązania błędu lub uwag zgłoszonych do zleceń; tworzenie 

raportów i wykresów dotyczących obsługi, 

h) interfejs w języku polskim, który współpracuje co najmniej z następującymi  

przeglądarkami internetowymi: Firefox 17 i późniejsze, Internet Explorer 8 i późniejsze. 
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IV Narzędzie do replikowania danych 

1. Narzędzi udostępnione przez Wykonawcę musi umożliwiać realizację następujących 

działań na potrzeby modułu HR: 

a) anonimizację danych z możliwością określenia jej zakresu (np. nazwiska, adres, nr rach. 

bankowego itp.), 

b) kopiowanie lub usuwanie: 

 tabel związanych z pracownikiem, 

 wyników rozliczenia list płac, 

 infotypów, 

c) możliwość wyboru zakresu pracowników, których dane są replikowane pomiędzy 

systemami. 

 

W  ramach zawartej  umowy Zamawiający planuje zrealizować min.: 

a) reimplementację środowiska Solution Manager wraz z konfiguracją 

automatycznej diagnostyki systemów SAP, 

b) przygotowanie opisu wymagań operacji migracji systemu SAP na nowe 

środowisko wirtualne Hyper-V, 

c) instalację środowiska SAP Fiori, 

d) przegląd modułu HR i rekonfigurację niektórych rozwiązań obecnie 

funkcjonujących (np. uruchomienie standardowych funkcjonalności, 

realizowanych dotychczas z wykorzystaniem klienckich rozwiązań), 

e) aktualizację systemu do najnowszego Support Package. 
 


