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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 

UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 

Załącznik nr 4 do Umowy nr:……………………………………….. 

Harmonogram Ramowy Umowy 

DOSTAWA I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP WRAZ 

Z ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO 

INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA 

WIELKIEGO W BYDGOSZCZY” 

Harmonogram Ramowy Umowy stanowi wykaz najważniejszych działań (w tym wiążących Strony 

wytycznych), między innymi w oparciu o które Wykonawca przygotuje Harmonogram Szczegółowy 

Wdrożenia. Harmonogram Ramowy Umowy składa się z dwóch części:  

I. Zakres najistotniejszych działań przewidzianych w Projekcie, 

II. Harmonogram Płatności.
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Część I - Zakres najistotniejszych działań przewidzianych w Projekcie 

Etap 1 

Analiza Przedwdrożeniowa / prace 

związane z uruchomieniem Środowiska Testowego 

(do 30.06.2013 r.) 

• Start Projektu. 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę Analizy Przedwdrożeniowej u Zamawiającego: 

◦ Audyt przedwdrożeniowy przeprowadzany przez Wykonawcę (w tym dokładne określenie 

przez Wykonawcę procesów w obszarze wdrożenia, zachodzących w środowisku 

technicznym oraz funkcjonalnym Zamawiającego; diagnoza środowiska Zamawiającego); 

opracowanie wstępnego modelu integracji pomiędzy wszystkimi systemami 

przewidzianymi w Projekcie (ERP / ESOD / USOS / LDAP) w ramach ZISZ – Dokument Analizy 

Przedwdrożeniowej, 

◦ przygotowanie przez Wykonawcę Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia 

(przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac, realizowanego w kolejnych etapach), 

◦ przygotowanie przez Wykonawcę Planu Wdrożenia, 

◦ przedstawienie (przez Wykonawcę) Scenariuszy Testowych dla wdrażanych przez 

Wykonawcę w projekcie rozwiązań, z uwzględnieniem środowiska  testowego 

i produkcyjnego w ramach Dokumentu Analizy Przewdrożeniowej. 

• Dostarczenie w terminie od 20.03.2013 do 15.04.2013 r. przez Wykonawcę niezbędnych licencji 

dla środowiska ERP i ESOD oraz wszelkich niezbędnych do pracy tego środowiska licencji 

aplikacyjnych. 

• Dostarczenie od 20.03.2013 do 15.04.2013 r. przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych 

pozostałych licencji dla systemów operacyjnych oraz baz danych. 

• Instalacja przez Wykonawcę oprogramowania systemów ERP oraz ESOD dla środowiska 

testowego u Zamawiającego. 

• Opracowanie i przedstawienie przez Wykonawcę szczegółowych mechanizmów integracji 

pomiędzy wszystkimi systemami przewidzianymi w Projekcie (ERP / ESOD / USOS / LDAP) 

w ramach ZISZ. 

• Tworzenie bieżącej dokumentacji w Projekcie. 

• Odbiór Etapu. 
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Etap 2 

Prace w Środowisku Testowym / prace 

związane z przygotowaniem Środowiska Produkcyjnego 

(od 01.07.2013 r. do 25.11.2013 r.; szkolenia od 01.10.2013 r. do 15.12.2013 r. włącznie) 

• Instalacja przez Wykonawcę wszystkich modułów / uruchomienie pełnych funkcjonalności systemu 

ERP i ESOD w Środowisku Testowym. 

• Migracja wybranych w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym danych Zamawiającego 

do Środowiska Testowego dokonana przez Wykonawcę. 

• Instalacja przez Wykonawcę oprogramowania systemów ERP oraz ESOD dla Środowiska 

Produkcyjnego u Zamawiającego. 

• Wdrożenie w Środowisku Produkcyjnym przez Wykonawcę następujących obszarów systemu 

ERP: Obrót Towarowy / Gospodarka Magazynowa, Majątek Trwały. 

• Pełna integracja w Środowisku Testowym pomiędzy systemami ESOD, ERP, USOS, LDAP dokonana 

przez Wykonawcę do 31.10.2013 r. 

• Przeprowadzenie testów w Środowisku Testowym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego według 

Scenariuszy Testowych / walidacja oraz dopasowanie dla Środowiska Produkcyjnego  Scenariuszy 

Testowych. 

• Konfigurowanie  Środowiska Testowego (testowanie rozwiązań). 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę w okresie od 01.06.2013 r. do 31.08.2013 r. szkoleń 

dla administratorów. 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę w okresie od 01.10.2013 r. do 15.12.2013 r. szkoleń 

dla użytkowników systemu ERP (I tura szkoleń dla użytkowników). 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę w okresie od 01.10.2013 r. do 15.12.2013 r. szkoleń 

dla użytkowników systemu ESOD. 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę w okresie od 01.10.2013 r. do 15.12.2013 r. szkoleń dla kadry 

kierowniczej Zamawiającego z zakresu ERP (infrastruktura BI). 

• Tworzenie bieżącej dokumentacji w Projekcie. 

• Odbiór Etapu. 
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Etap 3 

Uruchomienie produkcyjne wszystkich modułów – uruchomienie 

Środowiska Produkcyjnego / Produkcyjny start ESOD i ERP 

(od 26.11.2013 r. do 30.04.2014 r.) 

• Pełna integracja do 01.01.2014 r. w Środowisku Produkcyjnym pomiędzy systemami ESOD, ERP, 

USOS, LDAP dokonana przez Wykonawcę w ramach ZISZ. Uruchomienie wszystkich modułów, 

włącznie z rozwiązaniem BI. 

• System musi w Środowisku Produkcyjnym przyjmować od 01.01.2014 r. wszystkie nowe dane, 

będące bieżącymi danymi produkcyjnymi Zamawiającego), w zakresie struktury ERP oraz ESOD 

i integracji z LDAP oraz USOS; uruchomienie Środowiska Produkcyjnego. 

• Pełna migracja danych do uruchomionych  systemów ERP i ESOD, dokonana przez Wykonawcę. 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę i Zamawiającego testów końcowych (ostatecznych) według 

Scenariuszy Testowych. 

• Przeprowadzenie przez Wykonawcę w okresie od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r. szkoleń 

dla użytkowników systemu ERP (II tura szkoleń dla użytkowników). 

• Tworzenie bieżącej dokumentacji w Projekcie. 

• Zrealizowanie wszystkich założeń przewidzianych w Projekcie (w oparciu o zapisy Umowy, SIWZ 

oraz Dokumenty Wytworzone w Projekcie). 

• Odbiór wszelkiej dokumentacji wytworzonej w projekcie, z wyłączeniem dokumentacji końcowej, 

o której mowa jest poniżej. 

• Odbiór Etapu. 

Odbiór Końcowy 

(od 01.05.2014 r. do 31.05.2014 r.) 

• Odbiór dokumentacji końcowej (Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Zarządczej, 

końcowej Dokumentacji Wdrożenia). 

• Odbiór Końcowy (do 31.05.2014 r.). 

• Pełna Produkcyjna Praca Systemu (start Okresu Pełnej Produkcyjnej Pracy Systemu). 

• Oficjalne zakończenie Projektu. 



5 

 

 

Część II – Harmonogram Płatności 

1. Zapłata według wystawionych poprawnie przez Wykonawcę faktur VAT: 

a) Faktura nr 1: na licencje dostępowe dla użytkowników systemu ERP (35 stanowisk) 

[według pozycji formularza cenowego oferty „cena oprogramowania / licencji systemu ERP”], 

b) Faktura nr 2: na licencje nielimitowanej liczby użytkowników dla systemu ESOD 

[według pozycji formularza cenowego oferty „cena oprogramowania / licencji systemu ESOD”], 

c) Faktura nr 3: na licencje dla dedykowanych systemów operacyjnych do zastosowań 

serwerowych wraz z oprogramowaniem bazodanowym [według pozycji formularza cenowego 

oferty „cena dedykowanego systemu operacyjnego do zastosowań serwerowych wraz 

z oprogramowaniem bazodanowym dla systemów ERP oraz ESOD”], 

nastąpi nie później niż do dnia 17 maja 2013 roku, co wynika z procedur związanych z realizacją 

projektu PO KL UDA-POKL.04.01.01-00-157/11, pn. „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego”. Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Oprogramowania (w tym licencji) dla wyszczególnionych powyżej, 

w punkcie 1 pozycji. 

2. Zapłata za wykonanie usługi Wdrożenia systemu ERP – wraz z wszystkimi pracami, jakie musi 

w ramach Umowy zrealizować Wykonawca – nastąpi według wystawionych poprawnie przez 

Wykonawcę faktur VAT (wystawionych wyłącznie po dokonaniu procedur Odbioru Etapu / Odbioru 

Końcowego), w następujących planowanych według Harmonogramu Ramowego Umowy transzach: 

a) Faktura nr 4: zakończenie Etapu I, kwota w wysokości 30% [według pozycji formularza 

cenowego oferty „cena wdrożenia systemu ERP”] - wystawienie przez Wykonawcę faktury 

VAT nastąpi po przyjęciu przez Komitet Sterujący Dokumentu Odbioru Etapu 

oraz podpisaniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

b) Faktura nr 5: zakończenie Etapu II, kwota w wysokości 30% [według pozycji formularza 

cenowego oferty „cena wdrożenia systemu ERP”] - wystawienie przez Wykonawcę 

faktury VAT nastąpi po przyjęciu przez Komitet Sterujący Dokumentu Odbioru Etapu oraz 

podpisaniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

c) Faktura nr 6: zakończenie Etapu III oraz Odbioru Końcowego, kwota w wysokości 40% 

[według pozycji formularza cenowego oferty „cena wdrożenia systemu ERP”] - wystawienie 

przez Wykonawcę faktury VAT nastąpi po przyjęciu przez Komitet Sterujący Dokumentu 
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Odbioru Końcowego oraz podpisaniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

3. Zapłata za wykonanie usługi Wdrożenia systemu ESOD – wraz z wszystkimi pracami, jakie musi 

w ramach Umowy zrealizować Wykonawca – nastąpi według wystawionych poprawnie przez 

Wykonawcę faktur VAT (wystawionych wyłącznie po dokonaniu procedur Odbioru Etapu /Odbioru 

Końcowego), w następujących planowanych według Harmonogramu Ramowego Umowy transzach: 

a) Faktura nr 7: zakończenie  Etapu I, kwota w wysokości 30% [według pozycji formularza 

cenowego oferty „cena wdrożenia systemu ESOD”] – wystawienie przez Wykonawcę 

faktury VAT nastąpi po przyjęciu przez Komitet Sterujący Dokumentu Odbioru Etapu 

oraz podpisaniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

b) Faktura nr 8:  zakończenie Etapu II, kwota w wysokości 30% [według pozycji formularza 

cenowego oferty „cena wdrożenia systemu ESOD”] - wystawienie przez Wykonawcę 

faktury VAT nastąpi po przyjęciu przez Komitet Sterujący Dokumentu Odbioru Etapu 

oraz podpisaniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

c) Faktura nr 9: zakończenie Etapu III oraz Odbioru Końcowego, kwota w wysokości 40% 

[według pozycji formularza cenowego oferty „cena wdrożenia systemu ESOD”] - 

wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT nastąpi po przyjęciu przez Komitet Sterujący 

Dokumentu Odbioru Końcowego oraz podpisaniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

4. Zapłata za wykonanie usługi szkoleń przewidzianych w Projekcie, o których mowa jest w SIWZ, 

nastąpi według wystawionych poprawnie przez Wykonawcę faktur VAT, po wykonaniu usługi. 

Stwierdzeniem należytego wykonania usługi, tym samym podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT jest Protokół Odbioru Usługi Szkoleniowej: 

a) Faktura nr 10: według pozycji formularza cenowego oferty: „szkolenia 

dla administratorów systemu ERP”. 

b) Faktura nr 11: według pozycji formularza cenowego oferty: „szkolenia 

dla administratorów systemu ESOD”. 

c) Faktura 12: według pozycji formularza cenowego oferty: „szkolenia dla użytkowników 

systemu ERP” – I tura szkoleń dla użytkowników (10-12.2013 r.). 

d) Faktura 13: według pozycji formularza cenowego oferty: „szkolenia dla użytkowników 

systemu ERP” – II  tura szkoleń dla użytkowników (01-05.2014 r.). 

e) Faktura 14: według pozycji formularza cenowego oferty: „szkolenia dla użytkowników 

systemu ESOD”. 
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f) Faktura 15: według pozycji formularza cenowego oferty: „szkolenia dla kadry 

kierowniczej Zamawiającego z zakresu systemu ERP”. 

5. Wszystkie płatności realizowane będą przez Zamawiającego w terminie do 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od daty doręczenia poprawnie wystawionego oryginału faktury VAT. Faktury VAT 

zostaną wystawione przez Wykonawcę po spełnieniu warunków o których mowa w punktach 

1,2,3 oraz 4 niniejszego Harmonogramu Ramowego Umowy. 

6. Do rozliczeń zakresu zrealizowanych przez Wykonawcę prac posłużą dokumenty: SIWZ, 

obowiązujący Harmonogram Ramowy Umowy oraz Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia, 

dokumenty odbioru (Protokół Odbioru Oprogramowania – w tym Licencji, Dokument Odbioru 

Etapu, Dokument Odbioru Końcowego, Protokół Odbioru Usługi Szkoleniowej) oraz wszelkie inne 

Dokumenty Wytworzone w Projekcie, przyjęte przez Komitet Sterujący w czasie realizacji Umowy. 

 Zamawiający: Wykonawca: 

…………………………………… ………………………………………… 


