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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 6 do Umowy nr: ……………………………………….. 

Komitet Sterujący 

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” 

Komitet sterujący: Organ nadrzędny, powołany przez Zamawiającego, w celu koordynacji 

i monitoringu wszelkich prac prowadzonych w obszarze wdrożenia (Projektu) nowego modelu 

zarządzania technologiami informacyjnymi – Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania 

(ZISZ); obszar wdrożenia systemów zarządzania Uczelnią (systemu klasy Enterprise Resource 

Planning - ERP i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów - ESOD) oraz integracji tych systemów 

z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów - USOS. Szczegółowy zakres integracji zawierają 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. Komitet Sterujący posiada wyłącznie kompetencje 

w wyżej wykazanym obszarze wdrożenia z możliwością podejmowania wewnętrznych, 

obowiązujących przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego uchwał.
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§ 1 
Powołanie i rozwiązanie Komitetu Sterującego 

1. Komitet Sterujący powołany zostaje przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 14 Dni 

Roboczych od daty podpisania Umowy. Powołanie Komitetu Sterującego następuje w sposób 

pisemny, przez Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. Komitet Sterujący powołany zostaje w celu koordynacji i monitoringu wszelkich prac 

prowadzonych w obszarze wdrożenia (Projektu) nowego modelu zarządzania technologiami 

informacyjnymi – Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ); obszar 

wdrożenia systemów zarządzania Uczelnią (systemu klasy Enterprise Resource Planning - ERP 

i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów - ESOD) oraz integracji tych systemów 

z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów - USOS. Szczegółowy zakres integracji zawierają 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. Komitet Sterujący posiada wyłącznie 

kompetencje  w wyżej wykazanym obszarze wdrożenia z możliwością podejmowania 

wewnętrznych, obowiązujących przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego uchwał. 

3. Komitet Sterujący posiada pełne kompetencje w ramach ZISZ, związane z kontrolowaniem 

i modyfikowaniem procesów: zarzadzania zmianami (w szczególności w obszarze modyfikacji 

Planów Wdrożeń, Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia, Scenariuszy Testowych), 

zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego w obszarze wdrożeń, zarządzania 

Harmonogramem Szczegółowym Wdrożeń. 

4. Komitet Sterujący ulega rozwiązaniu nie wcześniej niż przed datą 31.08.2014 r. 

po zakończeniu wszelkich czynności związanych z wdrożeniem nowego modelu zarządzania 

technologiami informacyjnymi, w tym wdrożeniem systemów zarządzania Uczelnią (systemu 

ERP oraz Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów - ESOD) oraz integracji tych 

systemów z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów - USOS. Rozwiązanie komitetu 

Sterującego stwierdza właściwy przedstawiciel Zamawiającego o którym mowa w §2 ust. 1. 

Protokół rozwiązania podpisuje Przewodniczący Komitetu Sterującego oraz pozostali w chwili 

rozwiązania Komitetu jego Członkowie. Protokół rozwiązania Komitetu Sterującego zostaje 

przekazany Rektorowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
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§ 2 
Stały skład osobowy Komitetu Sterującego 

1. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest osoba, pełniąca funkcję Prorektora 

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, lub posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie decyzji zarządu Zamawiającego, w obszarze realizacji projektu 

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

Wielkiego”, okres realizacji: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r., w tym kierownik w / w projektu). 

2. W skład stały Komitetu Sterującego wchodzą: 

1 Przewodniczący Komitetu Sterującego (reprezentant Zamawiającego - osoba o której 

mowa w §2 ust. 1; posiadająca również prawo głosu w Komitecie Sterującym), 

2 zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego (reprezentant Zamawiającego -

 osoba pełniąca funkcję zastępcy Kierownika projektu realizowanego przez 

Zamawiającego, pn. „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, lub inny 

pracownik Zamawiającego oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na wniosek Przewodniczącego Komitetu 

Sterującego), 

3 Członek Komitetu Sterującego - specjalista ds. ryzyka (reprezentant Zamawiającego -

 osoba pełniąca funkcję specjalisty ds. ryzyka w projekcie realizowanym przez 

Zamawiającego, pn. „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, lub inny 

pracownik Zamawiającego oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na wniosek Przewodniczącego Komitetu 

Sterującego), 

4 Członek Komitetu Sterującego (reprezentant Wykonawcy – wdrożenie systemu ERP 

oraz ESOD; okres członkostwa objęty jest niniejszą Umową), 

5 Członek Komitetu Sterującego (reprezentant Wykonawcy – wdrożenie systemu ERP 

oraz ESOD; okres członkostwa objęty jest niniejszą Umową), 

Liczba Przedstawicieli Komitetu Sterującego nie ulega zmianom. 



4 

 

3. Przedstawicielami Komitetu Sterującego po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy mogą 

być wyłącznie osoby pozostające w stosunku pracy z jedną ze stron. Przedstawiciele 

Wykonawcy muszą dysponować pełnomocnictwem Zarządu, lub innego organu 

zarządzającego podmiotem Wykonawcy, na podstawie którego stwierdza się oddelegowanie 

do pełnienia funkcji Członka Komitetu Sterującego w projekcie pn. „Program rozwoju 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, okres realizacji: 01.09.2012 r. – 31.08.2014 r.). 

4. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w §2 ust. 2 stają się Członkami Komitetu 

Sterującego z chwilą podpisania Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Wykonawca przedstawi w ofercie złożonej w postępowaniu PZP pełne dane osobowe swoich 

Członków Komitetu Sterującego. 

5. Członka Komitetu Sterującego może odwołać Przewodniczący, wyłącznie w przypadku 

nieobecności tej osoby przez trzy kolejne posiedzenia Komitetu oraz w przypadku 

wygaśnięcia stosunku pracy Członka z właściwym podmiotem, który związany jest niniejszą 

umową – obowiązuje dzień, w którym stosunek pracy wygasł. Wykonawca oraz Zamawiający 

zobowiązują się niezwłocznie do wzajemnego przedłożenia wszelkich istotnych dla tego 

ustępu informacji trybem pisemnym. 

6. Dopuszcza się 30 (trzydziesto) dniowy wakat na stanowisku Członka Komitetu Sterującego. 

W tym czasie Zamawiający, lub Wykonawca, w zależności od miejsca wystąpienia wakatu 

muszą przedłożyć pisemnie Przewodniczącemu Komitetu Sterującego nową kandydaturę, 

która po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych o których mowa w §2 ust. 1, 2 oraz 3 

zostaje przez niego niezwłocznie, w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej przedłożenia 

zaakceptowana. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku w terminie – przedłożenia 

kandydatury Członka - Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje możliwość naliczenia 

kar umownych za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,01% wartości niniejszej Umowy. Brak 

akceptacji w terminie poprawnie złożonej kandydatury członka skutkuje automatycznym 

włączeniem Członka w skład Komitetu Sterującego. Przedłożenie kandydatury która nie 

spełnia formalnych wymogów o których mowa w §2 ust. 1, 2 oraz 3, nie przedłuża 

maksymalnego okresu wakatu o którym mowa w tym ustępie. 

7. Przewodniczącego Komitetu Sterującego może odwołać wyłącznie Rektor Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, z uwzględnieniem zapisów §2 ust. 1. 

8. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Sterującego, 

jego funkcję sprawuje zastępca Komitetu Sterującego. Nowego Przewodniczącego Komitetu 
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Sterującego może mianować wyłącznie jednoosobowy organ kolegialny w postaci Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego lub na podstawie upoważnienia nadanego przez Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, upoważniona osoba po stronie Zamawiającego. 

Nie obowiązuje w tym przypadku zapis §2 ust. 6. 

9. Nie dopuszcza się zastępstw osób w imieniu Członka Komitetu Sterującego, w przypadku jego 

nieobecności na posiedzeniu Komitetu, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w §3 ust. 10. 

10. Pozostali Członkowie Komitetu Sterującego po stronie Zamawiającego mogą być odwołani 

przez Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z uwzględnieniem zapisów §2.
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§ 3 
Funkcjonowanie Komitetu Sterującego 

1. Miejscem posiedzeń Komitetu Sterującego jest siedziba Zamawiającego. 

2. Wszyscy Członkowie Komitetu Sterującego dysponują po jednym głosie. Członkom komitetu 

sterującego przysługuje prawo wstrzymania się od głosu. 

3. Wszelkie uchwały Komitetu Sterującego podejmowane są zwykłą większością głosów 

Członków, z uwzględnieniem zapisów §3 ust. 4, 5 oraz 6. Nie przewiduje się głosowania 

więcej niż dwa razy nad tą samą sprawą, będącą przedmiotem wniosku formalnego. 

4. Wszelkie uchwały Komitetu Sterującego akceptowane są przez Przewodniczącego Komitetu 

Sterującego, po wcześniejszym jawnym głosowaniu wszystkich Członków. Głosowanie uznaje 

się za ważne w przypadku obecności minimum 4 (czterech) Członków posiadających prawo 

głosu. W przypadku głosowania, którego wynik nie zakończy się większością głosów 

„za” przyjęciem uchwały Przewodniczący Komitetu Sterującego wydaje decyzję o ponownym 

głosowaniu, lub decyzję o zaniechaniu dalszego głosowania, kierując sprawę będącą 

przedmiotem wniosku formalnego lub bezpośrednio dokument będący przedmiotem 

głosowania do ponownego rozpatrzenia, bądź korekty. 

5. Przewodniczący Komitetu Sterującego posiada prawo poddania wniosku ponownemu 

głosowaniu, bez względu na jego wynik (wydanie decyzji o ponownym głosowaniu). 

W przypadku głosowania ponownego nad danym wnioskiem Przewodniczący musi 

zaakceptować i podjąć decyzję według przebiegu głosowania (w tym decyzję o wydaniu 

uchwały, w przypadku pozytywnie zakończonego głosowania „za”). Głosowanie ponowne 

nad tym samym wnioskiem nie może odbyć się w tym samym terminie. 

6. W przypadkach spornych, których nie rozstrzygnęło głosowanie, decyzję w stosunku 

do dalszego postępowania podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego, dysponując 

głosem ostatecznym – proces wydania decyzji. W przypadku głosowania ponownego 

o wyniku świadczy drugie głosowanie. 

7. Uchwały Komitetu Sterującego są wiążące dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.  
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8. Członkowie Komitetu Sterującego mogą przedkładać wnioski formalne na piśmie 

Przewodniczącemu Komitetu Sterującego. Wniosek formalny poddawany jest 

pod głosowanie. 

9. Członkowie Komitetu Sterującego mogą przedkładać wnioski zwykłe Przewodniczącemu 

Komitetu Sterującego. Wniosek zwykły nie musi być poddany głosowaniu. Wnioski zwykłe 

dotyczą wyłącznie spraw organizacyjnych, związanych bezpośrednio z pracą Komitetu 

Sterującego. 

10. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego posiada uprawnienia do podejmowania 

decyzji w zastępstwie za Przewodniczącego Komitetu Sterującego, w zakresie zwykłego 

zarządu w obszarze wdrożenia nowego modelu zarządzania technologiami informacyjnymi 

i wdrożenia systemów zarządzania Uczelnią (systemu ERP oraz Elektronicznego Systemu 

Obiegu Dokumentów - ESOD) oraz integracji tych systemów z Uniwersyteckim Systemem 

Obsługi Studiów - USOS. Posiada on również uprawnienia, które nabywa automatycznie w 

zastępstwie, w zakresie kompetencji Przewodniczącego Komitetu Sterującego o których 

mowa w §3. 

11. Harmonogram prac Komitetu Sterującego oraz terminy posiedzeń ustala  Przewodniczący. 

Komitet Sterujący obraduje zwyczajowo w cyklach 30 dniowego odstępu, w siedzibie 

Zamawiającego. Wszyscy Członkowie Komitetu Sterującego zostają powiadomieni pisemnie, 

przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub z upoważnienia przez zastępcę 

Przewodniczącego o dacie kolejnego posiedzenia, nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą 

jego rozpoczęcia – data wysłania powiadomienia. Powiadomienia o posiedzeniu wysyłane są 

tradycyjną korespondencją pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby głównej 

Wykonawcy (dane z SIWZ). O zmianie swojej siedziby Wykonawca musi poinformować 

niezwłocznie Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od zaistniałej prawnie zmiany. 

Dodatkowo powiadomienia wysyłane są równolegle na 7 (siedem) dnia przed datą 

rozpoczęcia posiedzenia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), z opcją elektronicznego 

potwierdzenia odbioru korespondencji. Za dostarczenie w terminie zawiadomienia przyjmuje 

się datę doręczenia korespondencji do siedziby Wykonawcy, lub w przypadku braku odbioru 

dokumentu przez Wykonawcę (stwierdzenie na podstawie dokumentu przesyłki, zgodnie 

z dokumentacją operatora pocztowego, bądź kuriera) datę wysłania przez Zamawiającego 

korespondencji elektronicznej (e-mail). Zamawiający nie musi dysponować elektronicznym 

potwierdzeniem odbioru wiadomości e-mail. W przypadku przedstawicieli Zamawiającego, 

powiadomienia o posiedzeniach wysyłane  są systemem wewnętrznej korespondencji 
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służbowej oraz za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), z zachowaniem terminów o których 

mowa jest powyżej. Przewodniczący Komitetu Sterującego ma prawo do zwołania 

nadzwyczajnego posiedzenia w terminie krótszym, niż okres 30 (trzydziesto) dniowego 

odstępu posiedzeń po sobie, z zachowaniem pełnej procedury powiadomień o których mowa 

w tym ustępie. 

12. W posiedzeniach Komitetu Sterującego z głosem doradczym, na wniosek zwykły minimum 

jednego Członka Komitetu uczestniczą wszyscy menadżerowie wdrożenia lub konkretnie 

wskazany menadżer. Menadżerów wdrożenia po swojej stronie powołuje zarówno 

Wykonawca jak i Zamawiający, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy z Wykonawcą. Przewiduje się maksymalnie po dwóch Menadżerów Wdrożenia 

z każdej ze stron. Przewidziano również dwa zespoły Robocze: Zespół roboczy Zamawiającego 

oraz Zespół roboczy Wykonawcy. Menadżerowie Wdrożenia kierują Zespołami roboczymi, 

realizującymi prace w ramach Projektu. Minimalna liczba Menadżerów Wdrożenia 

w przypadku każdej ze stron wynosi 1 (jeden). Menadżer Wdrożenia na posiedzeniu Komitetu 

Sterującego może przedłożyć wniosek formalny oraz nieformalny. 

13. Menadżer Wdrożenia przedstawia okresowe raporty, według wskazań Komitetu Sterującego, 

zawierające istotne informacje dotyczące postępów prac wdrożeniowych w projekcie. 

14. W posiedzeniach Komitetu Sterującego na wniosek zwykły Przewodniczącego Komitetu 

uczestniczy Radca Prawny UKW, lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot 

do reprezentowania Zamawiającego w sprawach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Radca 

Prawny UKW oraz podmiot o którym mowa jest w tym ustępie, posiadają wyłącznie głos 

doradczy. W posiedzeniach Komitetu Sterującego jako eksperci – wyłącznie z głosem 

doradczym -  mogę uczestniczyć  na wniosek zwykły Przewodniczącego Komitetu wybrani 

przedstawiciele Zamawiającego. 

15. W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczy protokolant spotkania, wyznaczony 

przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego. 

16. Komitet Sterujący nie może podejmować uchwały zmieniającej treści zapisów Umowy 

z Wykonawcą, którego przedstawiciele są Członkami niniejszego Komitetu, z uwzględnieniem 

zapisu §3 ust. 17. 

17. Komitet Sterujący może podjąć - wyłącznie w przypadkach wysokiego zagrożenia związanego 

z realizacją Umowy, po zasięgnięciu pisemnej opinii wydanej przez Członka Komitetu 
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ze strony Zamawiającego (specjalistę ds. ryzyka)- , uchwałę związaną ze zmianą zapisów 

zawartych w Załączniku do Umowy nr 4 – Harmonogramie Ramowym Umowy (bez zmiany 

kwoty brutto wynagrodzenia Umowy), uwzględniając  harmonogram, wnioski o płatność oraz 

budżet zadaniowy dotyczący wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu 

Zarządzania, zawarte w projekcie PO KL UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00 pn. „Program 

rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” (z ewentualnymi późniejszymi zmianami). 

 Zamawiający:  Wykonawca: 

…………………………………… ………………………………………… 


