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Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP  

do rozliczania kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, z 

podziałem na źródła finansowania 

 

I. Podstawowe definicje i przedmiot zamówienia 

 

1. Prace jakie Zamawiający zleca w ramach zamówienia obejmują wykonanie:  

1.1. usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej,  

1.2. usług wdrożeniowych obejmujących modyfikację i konfigurację eksploatowanego w 

Narodowym Funduszu systemu SAP ERP 6.04, zainstalowanego w środowisku 

zwirtualizowanym VMWare, w celu zaimplementowania Rozwiązania i jego testowania, 

dostarczeniu dokumentacji, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, startu produktywnego, 

2. Zrealizowane usługi objęte będą gwarancją. 

3. Prace powinny być realizowane zgodnie z metodyką wdrażania SAP i powinny obejmować 

co najmniej: 

3.1. Analizę przedwdrożeniową, poprzez którą Zamawiający rozumie wykonanie 

niezbędnych prac analitycznych mających na celu poprawne przeprowadzenie wdrożenia 

na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego oraz opracowanie szczegółowego 

projektu Rozwiązania (Koncepcji Biznesowej).  

3.2. Usługi wdrożeniowe, poprzez które Zamawiający rozumie przeprowadzenie prac 

mających na celu zaimplementowanie Rozwiązania zgodnie z zaakceptowaną  Koncepcją 

Biznesową  oraz założeniami przedstawionymi w OPZ. Usługa obejmuje również 

testowanie Rozwiązania i jego odbiory.  

3.3. Dostarczenie dokumentacji, poprzez którą Zamawiający rozumie opis dostarczonego 

rozwiązania, składającej się z co najmniej z: dokumentacji: dokumentacji instalacji i 

konfiguracji oraz instrukcji stanowiskowych dla użytkowników. 

3.4. Szkolenia, poprzez które Zamawiający rozumie szkolenia i warsztaty z obsługi 

dostarczonego Rozwiązania dla użytkowników końcowych oraz administratorów 

systemowych, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 

3.5. Poprzez usługę gwarancji Zamawiający rozumie roczną gwarancję, rozpoczynającą się w 

momencie odebrania bez zastrzeżeń Rozwiązania (tj. podpisania z wynikiem pozytywnym 

protokołu odbioru końcowego), obejmującą naprawę błędów wynikających z 

nieprawidłowej pracy Rozwiązania. Szczegółowy opis warunków gwarancji znajduje się 

w IPU,  w tym w szczególności w zał. 3 do IPU. 

3.6. Zamawiający nie zakłada dostaw dodatkowych urządzeń teleinformatycznych, a 

ewentualna dostawa dodatkowych licencji wymaganych do poprawnego funkcjonowania 

oferowanego przez Wykonawcę Rozwiązania leży po stronie Wykonawcy i nie będzie 

związana z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.  
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3.7. Poprzez dni robocze, należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

II. Wymagania i uwarunkowania 

Istotą działalności NFOŚiGW jest udostępnianie beneficjentom środków finansowych 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięć ekologicznych. Środki te pochodzą z różnych 

źródeł krajowych i zagranicznych. Narodowy Fundusz występuje jako „operator” tych środków 

i jest zobowiązany starannie wykazywać wydatki, które ponosi w związku z ich obsługą (tj. w 

związku z przygotowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem poszczególnych programów 

finansowanych z tych środków). 

W celu usprawnienia rozliczeń wydatków na poszczególne źródła finasowania Narodowy 

Fundusz, zamawia w niniejszym postępowaniu wdrożenie adekwatnego Rozwiązania w 

użytkowanym systemie SAP. 

Oczekiwanym jest, iż zaprojektowane Rozwiązanie będzie umożliwiało rozliczenie 

wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia na poszczególne źródła finansowania. Rozliczenia 

powinny być dokonywane w okresach miesięcznych. 

Zamawiający nie wyklucza konieczności zmiany w ramach realizacji Rozwiązania obecnej 

konfiguracji SAP, w szczególności w zakresie składników kosztów wynagrodzeń i narzutów 

na wynagrodzenia i ich powiazań z obiektami systemu SAP. 

W celu spełnienia oczekiwań instytucji zlecających Narodowemu Funduszowi realizację 

poszczególnych programów, istnieje konieczność dokonywania rozliczeń każdego składnika 

wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, z podziałem na źródła finansowania, 

indywidualnie dla dowolnej osoby ujętej na liście płac. Rozwiązanie powinno umożliwiać 

rozliczanie wg. miesiąca wypłaty lub miesiąca zaksięgowania. Kluczem rozliczającym 

składniki wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia na źródła finansowania jest 

zaangażowanie danej osoby w realizację projektów finansowanych z tych źródeł. 

Zaangażowanie wyrażane musi być jako % czasu pracy danej osoby, przeznaczonego na 

realizację określonego projektu.  

Zaangażowanie będzie rejestrowane w dedykowanym infotypie przygotowanym w ramach 

Rozwiązania.  

Sumaryczne koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (w ujęciu kosztów 

rodzajowych) powinny być odwzorowane na wskazanych zleceniach kontrolingowych, 

utworzonych dla rejestracji kosztów dotyczących poszczególnych źródeł finansowania. 

Oznacza to, że na danym zleceniu kontrolingowym, dot. konkretnego źródła finansowania, 

wykazane będą koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia (w określonym układzie 

rodzajowym) wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z tego 

źródła. 

Rozwiązanie będzie obejmowało przygotowanie raportu prezentującego dane dotyczące 

rozliczania wynagrodzeń oraz narzutów od wynagrodzeń w dowolnym ujęciu (m.in. źródło 

finansowania, osoba, składniki wynagrodzeń, narzuty) oraz przekroju (miesiąca wypłaty lub 

miesiąca księgowania). Raport powinien umożliwiać elastyczne definiowanie przez 

użytkownika układu kolumn oraz ich zawartości (np. grupowania składników wynagrodzeń i 

narzutów). 
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III. Założenia poprawnej realizacji prac 

 

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona następujące zadania: 

1.1. Przedstawi w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy uzgodniony z 

Zamawiającym, szczegółowy harmonogram prac, zgodny z metodyką wdrażania SAP, 

1.2. W uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzi analizę przedwdrożeniową, mającą na celu 

szczegółowe zaprojektowanie zakresu, kierunku i sposobu realizacji zmiany, czyli 

wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia 

zmian. W terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac, 

w  uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje Koncepcję Biznesową, dokument oraz 

przedstawiona w nim koncepcja podlegają odbiorom po stronie Zamawiającego: 

1.2.1. Wykonanie analizy ma na celu uszczegółowienie przedmiotu Umowy i opisanie sposobu 

jej realizacji. W trakcie prac mających na celu stworzenie Koncepcji Biznesowej, 

Wykonawca, działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien zweryfikować i przedstawić 

Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do zapewnienia wykonania Umowy i 

osiągnięcia jej celów, 

1.2.2. Opracowując Koncepcję Biznesową Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania 

opisane w Umowie, a także dobre praktyki wynikające ze stosowania metodyki 

wdrożenia SAP. Strony dopuszczają odstępstwa od wymagań opisanych w Umowie, 

jeżeli taka zmiana jest nieistotna i zgodna z przepisami prawa oraz zostanie 

zaakceptowana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek proponowane odstępstwo od 

wymagań Umowy wymaga wyraźnego i jednoznacznego wskazania tego faktu przez 

Wykonawcę oraz podlega akceptacji Zamawiającego i nie ma wpływu na wysokość 

wynagrodzenia wymienionego w par. 4 ust.1.  Umowy,  

1.3. Przeprowadzi prace informatyczne w środowisku Zamawiającego (System SAP oraz 

innych jeśli zostanie to uznane za stosowne) w celu implementacji zatwierdzonej 

Koncepcji Biznesowej,  

1.4. Przeprowadzi testy rozwiązania, obejmujące co najmniej testy akceptacyjne i 

funkcjonalne, wykorzystując do tego rzeczywiste, historyczne dane Zamawiającego: 

1.4.1. Przeprowadzi testy wydajnościowe, stabilnościowe i funkcjonalne w mandancie 

testowym, 

1.5. Przedstawi dowód na pozytywne przeprowadzenie testów tj. przygotuje dokumentację 

testów, przedstawiającą sposób przeprowadzenia testów, kolejne kroki testów, ich zakres 

(w tym scenariusze testowe) i cel oraz w konsekwencji wynik,  

1.6. Na żądanie NFOŚIGW będzie brał udział w prowadzonych po stronie NFOŚiGW i przez 

jego pracowników testach, mających na celu ocenę spełnienia założeń projektu 

przedstawionych w Załączniku 1 (OPZ) i Koncepcji Biznesowej. Pozytywny wynik testów 

po stronie Zamawiającego jest warunkiem odbioru zaimplementowanego Rozwiązania,    

1.7. Przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego 

Rozwiązania: dla użytkowników Rozwiązania (dla grupy do 10 użytkowników końcowych 

– szkolenia powinny uwzględniać role pełnione przez użytkowników w Rozwiązaniu), jak 

również dla administratorów systemowych z zakresu administrowania Rozwiązaniem (2-
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3 osoby –  m.in. samodzielna konfiguracja i instalacja Rozwiązania). Zamawiający 

zapewni salę szkoleniową z komputerami. Szkolenia będą się odbywały w dni robocze w 

godzinach od 8.00 do 15.00, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. Szkolenia powinny zostać 

przeprowadzone po pozytywnym odebraniu zaimplementowanego Rozwiązania, jednak 

przed upływem terminu realizacji Zamówienia,  

1.8. Przygotuje dokumentację, składającą się  co najmniej z podręcznika administratora i 

podręcznika użytkownika, zawierających co najmniej dokumentację samodzielnej 

instalacji i konfiguracji Rozwiązania, stan faktyczny wdrożonej konfiguracji oraz opis 

elementów systemu SAP, które zostały zmienione lub utworzone w trakcie realizacji 

przedmiotu Zamówienia, instrukcje stanowiskowe dla użytkowników i administratorów. 

Dokumentacja powinna być przekazana do odbioru, po pozytywnym odebraniu 

zaimplementowanego Rozwiązania, jednak przed upływem terminu realizacji 

Zamówienia. W szczególności dokumentacja ma zawierać: 

1.8.1. Wymagania techniczne Rozwiązania, 

1.8.2. Pełny opis znaczenia parametrów, identyfikatorów, flag i innych danych numerycznych 

i znakowych mających wpływ na sterowanie Rozwiązaniem, 

1.8.3. Opis struktur danych z opisem źródła danych,  czyli wszystkich tabel, pól tabel,  

indeksów, więzów integralności, triggerów, procedur, funkcji oraz innych obiektów 

słownikowych, 

1.8.4. Opis wszystkich procedur, funkcji, modułów, obiektów i bibliotek kodu źródłowego 

Rozwiązania. Opis musi obejmować przeznaczenie, parametry wejścia i parametry 

wyjścia elementu, 

1.8.5. Projekty graficzne formatek ekranowych, 

1.8.6. Projekty raportów z opisami parametrów wywołania i opisem źródła danych, 

1.8.7. Opis interfejsów komunikacyjnych i mechanizmów integracji z innymi systemami, 

1.8.8. Opis wszystkich ról i uprawnień aktorów, 

1.8.9. Szczegółową instrukcję obsługi Rozwiązania, 

1.9. Dokumentacja powykonawcza musi być całkowicie zgodna z Rozwiązaniem, 

1.10. Dokumentacja zostanie przygotowana w języku polskim i dostarczona w postaci 

elektronicznej w formacie PDF i edytowalnej DOCX, 

1.11. Dokumentacja w formacie edytowalnym nie będzie szyfrowana ani w jakikolwiek inny 

sposób zabezpieczona przed modyfikacją, 

1.12. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę usług, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zainstalowane i skonfigurowane Rozwiązanie wraz ze wszystkimi produktami zgodnie z: 

1.12.1. Najlepszymi praktykami Wykonawcy i producenta oprogramowania, 

1.12.2. Najlepszymi doświadczeniami Wykonawcy, 

1.12.3. Zaleceniami  firmy SAP dla prowadzenia tego typu projektów,  

1.12.4. Wymaganiami Zamawiającego, 

1.13. Przekaże Zamawiającemu prawa autorskie zgodnie z opisem w IPU, 

1.14. Podpisanie protokołu odbioru końcowego zamówienia jest możliwe tylko jeśli 

zostały odebrane stosownymi protokołami odbioru, również pozostałe, wcześniejsze 

produkty prac, 

1.15. Wykonawca, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym, zapewni gwarancję poprawnej, 
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zgodnej z dokumentacją powykonawczą, stabilnej, wydajnej i zgodnej z Koncepcją 

Biznesową oraz założeniami przedstawionymi w niniejszym dokumencie,  pracy 

dostarczonego Rozwiązania. Szczegółowy opis usług gwarancji znajduje się w 

załączniku 3 Umowy,  

1.16. Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia po starcie produktywnym (3 pierwsze 

miesiące, po 1 dniu na miesiąc, w siedzibie Zamawiającego), w terminie uzgodnionym 

między stronami, 

1.17. Prace będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 8.00 

– 15.00, chyba że Strony uzgodnią inaczej.  

 

2. Produktami realizacji zamówienia, podlegającym odbiorom są: 

l.p. Nazwa etapu Produkty etapu Sposób potwierdzenia 

wykonania prac etapu 

0 Ustalenie 

harmonogramu 

Szczegółowy 

harmonogram prac zgodny 

z metodyką wdrażania 

SAP 

Podpisany i potwierdzony 

przez Zamawiającego 

szczegółowy harmonogram prac 

1 Analiza 

przedwdrożeniowa 

Koncepcja Biznesowa Protokół przekazania 

Koncepcji Biznesowej 

 

2 Odbiór Koncepcji 

Biznesowej 

 Protokół odbioru Koncepcji 

Biznesowej potwierdzający 

odbiór bez zastrzeżeń 

3 Budowa rozwiązania Zaimplementowane 

Rozwiązanie  

Dokumentacja testów 

wykonanych po stronie 

Wykonawcy 

 

Protokół przekazania 

zaimplementowanego 

Rozwiązania 

 

4 Odbiór 

zaimplementowanego 

Rozwiązania 

Testy rozwiązania 

przeprowadzone przez 

Zamawiającego 

Protokół odbioru 

zaimplementowanego 

Rozwiązania 

5 Szkolenia Szkolenie z zakresu 

obsługi dostarczonego 

Rozwiązania dla: 

 Użytkowników 

Rozwiązania 

Podpisane listy obecności z 

przeprowadzonych szkoleń 

Protokół odbioru szkoleń 

potwierdzający ich 

przeprowadzenie bez zastrzeżeń 
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 Administratorów 

systemu  

6 Dokumentacja 

powykonawcza 

Dokumentacja 

dostarczonego 

Rozwiązania 

informatycznego w 

systemie SAP 

Protokół przekazania 

dokumentacji powykonawczej 

 

7 Odbiór dokumentacji 

powykonawczej 

 

 Protokół odbioru 

Dokumentacji dostarczonego 

Rozwiązania informatycznego 

w systemie SAP potwierdzający 

odebranie prac bez zastrzeżeń 

8 Start produktywny  Protokół odbioru końcowego  

potwierdzający należytą 

realizację usług  

Tabela 1: Etapy realizacji prac 

3. Wszystkie wykonane produkty i usługi powinny być zgodne z metodyką wdrażania 

SAP. 

 

   


