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Postępowanie nr BZP.2711.26.2020.EH 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej „OPZ”) 

1 Cele projektu 
1. Posiadanie aktualnej architektury procesów wspierającej w bieżącym zarządzaniu uczelnią, w 

szczególności w zakresie: 

a. wprowadzaniu zmian organizacyjnych 

b. wsparciu w zakresie analizowania procesów i podejmowaniu decyzji o optymalizacji 

2. Zdefiniowanie pakietu zmian optymalizacyjnych do aktualnej mapy procesów oraz 

zaprojektowanie docelowych map w oparciu o zdefiniowane zmiany. 

3. Zdobycie umiejętności obsługi oprogramowania ARIS umożliwiające jego praktyczne 

wykorzystanie w bieżącym zarządzaniu procesami uczelni. 

2 Ogólny zakres projektu 

1. Aktualizacja serwisu i wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji 

na oprogramowanie ARIS Platform (ARIS), wraz z aktualizacją ARIS do najnowszej wersji 

oprogramowania na dzień podpisania umowy z wybranym Wykonawcą oraz zmianą sposobu 

korzystania z posiadanych przez Zamawiającego wersji licencji ARIS Architect i ARIS Designer 

z named user na concurrent user (dalej „Oprogramowanie”) i instalacją oraz wdrożeniem 

Oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego. 

2. Przygotowanie projektu oraz metodyki modelowania architektury procesów. 

3. Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej w oprogramowaniu ARIS Zamawiającego architektury 

procesów STANU JEST. 

4. Analiza procesów zgodnie z pkt 5 OPZ i opracowanie propozycji zmian do aktualnej 

architektury procesów. 

5. Opracowanie docelowej architektury procesów, uwzględniającej proponowane zmiany. 

6. Wsparcie podczas wdrożenia zmian zgodnie z pkt 8 OPZ. 

3 Etap I – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 

Zadania: 

1. Zmiana sposobu korzystania z posiadanych przez Zamawiającego wersji licencji ARIS Architect 

i ARIS Designer z named user na concurrent user.  

2. Dostarczenie 3-letniego maintanance (licząc od daty odbioru przez Zamawiającego Etapu I 

zgodnie z Umową) ze strony  Wykonawcy dla posiadanych przez Zamawiającego licencji: 

o 3 licencje ARIS Architect 

o 5 licencji ARIS Designer 

o ARIS Publisher Server + 100 użytkowników typu Viewer 

o ARIS Design Server dla 1 użytkownika 
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dla których maintenance zakończył się 30 czerwca 2015 r. 

3. Wykonanie instalacji oprogramowania serwerowego i klienckiego. 

4. Wsparcie w zakresie organizacyjnego przygotowania projektu. 

5. Dokonanie przeglądu posiadanych opisów procesów, w celu zaplanowania prac związanych z 

ich aktualizacją. 

6. Wprowadzenie wymaganych zmian do aktualnej metodyki modelowania procesów. Zmiany 

w koncepcji modelowania procesów powinny zostać wprowadzone w zakresie 

umożliwiającym: 

a. modelowanie architektury procesów z możliwością eksportu informacji 

dotyczącej procesów, obiektów i relacji pomiędzy nimi na zewnątrz – szczegóły 

zostaną określone na etapie sporządzania Dokumentu Organizacji Projektu; 

b. modelowanie struktur organizacyjnych; 

c. modelowanie architektury ryzyk i szans; 

d. przedstawienie w architekturze procesów powiązania strategii (celów 

strategicznych i operacyjnych) z procesami; 

e. przedstawienie w architekturze procesów powiązania systemów/aplikacji z 

procesami; 

f. przedstawienie w architekturze procesów powiązania zasobów ludzkich 

(jednostki organizacyjne, stanowiska, role) z procesami; 

g. przedstawienie w architekturze procesów powiązania nośników informacji 

(dokumenty i dane); 

h. generowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, jako uczestników realizowanych podprocesów; 

i. generowanie procedur organizacyjnych z poziomu podprocesów; opracowana 

metodyka modelowania architektury procesów powinna uwzględniać również 

wymagania w zakresie metod zarządzania architekturą procesów, które nie będą 

wykorzystywane w ramach realizacji projektu takich jak: 

 pomiar efektywności procesów. 

7. Przygotowanie, w oprogramowaniu ARIS, filtra metodycznego uwzględniającego opracowaną 

metodykę modelowania architektury procesów. 

 

Produkty Etapu I: 

1. Dokument Organizacji Projektu. 

2. Dokument - metodyka modelowania. 

3. Filtr metodyczny, opracowany w oprogramowaniu ARIS, zawierający metodykę 

modelowania architektury procesów. 

4. Dostarczona aktualizacja licencji na oprogramowanie ARIS w zakresie wskazanej powyżej 

listy posiadanych przez Zamawiającego licencji, wraz z wymianą wersji licencji narzędzi 

do modelowania procesów na wersje concurrent user z uwzględnieniem 3-letniego 

wsparcia maintenance po stronie Wykonawcy na warunkach określonych Umową oraz 

wykonaną instalacją. 
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5. Techniczna i administracyjna dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja 

powykonawcza dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować opis i konfigurację 

środowiska produkcyjnego, w tym także: 

 Procedury utrzymaniowe i administracyjne, 

 procedury utrzymaniowe w tym procedury kopii zapasowych, 

 procedury awaryjne. 

6. Szkolenie oraz warsztaty techniczne dla 3 administratorów informatycznych systemu w 

zakresie instalacji oprogramowania, jego aktualizacji i obsługi administracyjnej. Szkolenie 

oraz warsztaty techniczne powinny trwać łącznie minimum 24 godziny i składać się z 

dowolnej ilości szkoleń i warsztatów technicznych. Szczegółowe wymogi szkoleń i 

warsztatów technicznych zostaną określone w Dokumencie Organizacji Projektu. 

4 ETAP II – OPRACOWANIE PROCESÓW STANU JEST 

Zadania: 

1. Przegląd wprowadzonych zmian w latach 2013 – 2020 i weryfikacja architektury 

procesów opracowanych przez Zamawiającego w 2013 roku. 

2. Analiza wdrożonych zmian w latach 2013 – 2020 w powiązaniu z aktualnym statutem, 

regulaminem organizacyjnym, regulaminem pracy oraz innymi dokumentami 

wskazującymi na sposób realizacji procesów. 

3. Opracowanie architektury procesów STANU JEST na poziomie strategicznym w oparciu o 

aktualną strategię Zamawiającego na okres od 2021 roku. 

a. Przygotowanie drzewa celów strategicznych i operacyjnych , 

b. Przygotowanie drzewa produktów / usług. 

4. Zamodelowanie aktualnej struktury organizacyjnej oraz listy systemów informatycznych. 

5. Zamodelowanie ogólnych relacji pomiędzy systemami informatycznymi w odniesieniu do 

realizowanych procesów. 

6. Opracowanie architektury procesów STANU JEST na poziomie: 

a. Organizacji (model procesów głównych lub obszarów procesowych 

Zamawiającego); 

b. Procesów głównych (modele w postaci łańcucha wartości, składające się z 

realizowanych podprocesów); 

Minimalny zakres informacyjny na tym poziomie powinien obejmować: 

i. Zamodelowaną sekwencję realizowanych podprocesów, 

ii. Jednostki organizacyjne, albo grupy jednostek organizacyjnych (rodzajów 

jednostek organizacyjnych) odpowiedzialne oraz współuczestniczące w 

realizacji danego podprocesu, 

iii. Główne produkty poszczególnych procesów, 

iv. Cele strategiczne i operacyjne powiązane z realizacją poszczególnych 

podprocesów, 

v. Systemy/Aplikacje wspierające wykonanie podprocesu, 

vi. Regulacje wewnętrzne związane z poszczególnymi podprocesami. 



Postępowanie znak ……. 

  

Strona 4 z 8 

 

c. Podprocesów – modele w postaci diagramów Event Process Chain (EPC), 

składające się z wykonywanych działań. 

Minimalny zakres informacyjny na tym poziomie powinien obejmować: 

i. Zamodelowaną sekwencję wykonywanych działań, 

ii. Stanowiska, albo Role organizacyjne wykonujące oraz 

współuczestniczące w realizacji danego działania, właściciele procesów, 

iii. Systemy/Aplikacje wspierające wykonanie danego działania, 

iv. Łączniki z innymi podprocesami, 

v. Operatory logiczne i zdarzenia sterujące przepływem podprocesów, 

vi. Dokumenty powiązane z wykonaniem danego działania (tworzone, albo 

wykorzystywane do jego realizacji), 

vii. Kluczowe dane przetwarzane w procesach. 

 

Uwaga – dokumenty typu regulacje wewnętrzne i zewnętrzne jak również dane 

mogą zostać przypisane na wyższym poziomie architektury procesów, jeśli 

dotyczą szerszego obszaru procesowego niż jeden diagram EPC. 

 

Repozytorium architektury procesów opracowanych przez Zamawiającego w 2013 roku 

zostało opracowane przy wykorzystaniu oprogramowania ARIS i zawiera: 

a. modele struktury organizacyjnej 

b. 1 model procesów głównych 

c. 11 modeli podprocesów na poziomie 2 

d. 252 modele procesów na poziomie 3 

Aktualizacji powinny zostać uwzględnione w szczególności następujące procesy (obszary): 

a. Zarządzanie Uczelnią 

b. Zarządzanie informacją 

c. Zarządzanie działalnością dydaktyczną 

d. Zarządzanie obsługą socjalno-bytową studentów 

e. Zarządzanie działalnością naukowo-badawczą 

f. Zarządzanie promocją i marketingiem 

g. Zarządzanie finansami i księgowością 

h. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

i. Zarządzanie majątkiem 

j. Zarządzanie zakupami 

k. Zarządzanie IT 

 

Produkty Etapu II: 

1. Zaktualizowana baza danych architektury procesów w oprogramowaniu ARIS zgodnie z 

przyjętą metodyką oraz powyższym zakresem zadań. 

2. Księga procesów – modele procesów wygenerowane z bazy danych do dokumentu w 

formacie PDF.  
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3. Raport – streszczenie kierownicze dotyczące zrealizowanych prac. 

5 ETAP III – ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW 

Zadania: 

1. Analiza procesów powinna być nastawiona m. in. na: 

a. analizę krytycznych czynników sukcesu dla realizacji strategii Zamawiającego, 

b. identyfikację silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń, 

c. racjonalizację procesów oraz ich przejrzystości pod kątem: 

i. odciążenia pracowników naukowych od działań administracyjnych, 

ii. przejrzystego podziału odpowiedzialności pomiędzy pionami 

organizacyjnymi, 

iii. identyfikacji oraz eliminacji zbędnych działań w procesach , 

d. optymalizację ścieżek decyzyjnych w procesach, 

e. identyfikację luk organizacyjnych i procesowych - budowanie kompetencji i 

odpowiedzialności, 

f. efektywność funkcjonowania (wsparcia) systemów informatycznych, 

g. przepływ dokumentów i danych oraz skuteczności przepływu komunikatów, 

h. identyfikację problemów efektywności procesów na poziomie 2 w zakresie 

oczekiwanych czasów ich realizacji,  

 

2. Opracowanie proponowanych zmian powinno zawierać: 

a. identyfikator zmiany 

b. nazwę zmiany 

c. opis zmiany 

d. szacunkowe terminy, czas wdrożenia w podziale na 2-3 okresy (np. do 1 roku, w ciągu 

2 lat, powyżej 2 lat) 

 

Produkty Etapu III: 

1. Raport z analizy procesów. 

2. Lista proponowanych zmian. 

3. Raport – streszczenie kierownicze dla interesariuszy projektu zawierający uzasadnienie 

proponowanych zmian oraz korzyści z ich wdrożenia. 

6 ETAP IV – OPRACOWANIE DOCELOWEJ ARCHITEKTURY PROCESÓW 

Zadania: 

1. Opracowanie docelowej architektury procesów wraz z docelową strukturą organizacyjną, 

która powinna zostać przygotowana zgodnie z przyjętą metodyką oraz w zakresie procesów 

zidentyfikowanych w Etapie II i zawierać zaakceptowane zmiany, których szacunkowy czas 

wdrożenia wynosi do 2 lat od terminu akceptacji produktów Etapu III.  
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a. Docelowe mapy procesów powinny uwzględniać realizowane bądź planowane 

zmiany w wykorzystywanych systemach informatycznych których wdrożenie nastąpi 

w okresie do 2 lat od terminu akceptacji produktów etapu III; 

b. Modele docelowe powinny zawierać procesy związane z zarządzaniem procesami 

oraz procesy związane z zarządzaniem projektami Zamawiającego; 

c. Dla  kluczowych dla Zamawiającego podprocesów  na poziomie 2 dodatkowo 

zdefiniowane zostaną mierniki efektywności (KPI) wraz z opisem sposobu ich 

obliczenia. 

 

Produkty Etapu IV: 

1. Baza danych z docelową architekturą procesów w oprogramowaniu ARIS zgodnie z 

przyjętą metodyką. 

2. Księga procesów docelowych – modele procesów wygenerowane z bazy danych do 

dokumentu w formacie PDF. 

7 ETAP V – OPRACOWANIE ZASAD ZARZĄDZANIA PROCESAMI ORAZ 

SZKOLENIA 

Zadania: 

1. Procesy dotyczące zarządzania procesami, w tym zarządzania zmianami w procesach, 

powinny zostać opracowane w ramach docelowej architektury procesów. 

2. Określenie ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania procesami, w tym dla komórki 

koordynującej zarządzanie procesami u Zamawiającego oraz właścicieli procesów. 

3. Wsparcie przy identyfikacji/zdefiniowaniu właścicieli procesów. 

4. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania procesami dla wyznaczonych właścicieli 

procesów oraz praktycznych warsztatów dla osób zarządzających procesami. 

5. Przygotowanie skryptów raportów umożliwiających automatyczne generowanie z narzędzia 

ARIS: 

a. regulaminu organizacyjnego w zakresie księgi zadań i odpowiedzialności, 

b. procedury organizacyjnej z podręcznikiem procesów, 

c. zakresu odpowiedzialności jednostek organizacyjnych/stanowisk/ról, 

 

Produkty Etapu V: 

1. Zasady zarządzania procesami zawierające: 

a. Zamodelowane procesy zarządzania procesami wraz z określonymi rolami lub 

stanowiskami (zgodnie z przyjętą metodyką modelowania). 

2. Przeprowadzone szkolenia z zasad zarządzania procesami dla 2 grup właścicieli procesów 

(maksymalnie 5 grup x 1 dzień do 10 osób na grupę) 

3. Przeprowadzone warsztatów praktycznych w zakresie obsługi oprogramowania ARIS 

(maksymalnie 2 grupy x 2 dni do 10 osób na grupę). 
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4. Przeprowadzone szkolenie dla administratorów merytorycznych i informatycznych systemu. 

5. Dostarczone materiały szkoleniowe i podręczniki użytkownika w języku polskim. 

8 ETAP VI – WSPARCIE W ZAKRESIE WDROŻENIA ZMIAN 

Zadania: 

1. Wsparcie w zakresie wdrożenia zaakceptowanych zmian będzie realizowane w oparciu o 

pakiet 96 dni roboczych (konsultacji) zamawianych okresowo przez Zamawiającego, z czego 

75% przewiduje się zrealizować w siedzibie zamawiającego. W przypadku, gdy przesłanki 

obiektywne uniemożliwiają przeprowadzenie konsultacji w siedzibie Zamawiającego, 

Zamawiający i Wykonawca ustalą na bieżąco tryb odbycia konsultacji z zastrzeżeniem, iż w 

przypadku konsultacji online zachowana musi być możliwość nieograniczonego dostępu 

przez Zamawiającego do kompletu materiałów dotyczących konsultacji w okresie realizacji 

umowy, jak i po jej zakończeniu. Zasady zamawiania dodatkowych dni zostały szczegółowo 

opisane w projekcie umowy. 

2. Zamawiane dni mogą dotyczyć konsultacji w zakresie wdrożenia zmian, konfiguracji 

oprogramowania ARIS, cyklicznych przeglądów postępów zmian doradztwa w zakresie 

współpracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego, optymalizacji projektów pod kątem 

kosztowym lub innych zadań niezbędnych do wykonania podczas wdrożenia zmian w 

architekturze procesów, w tym wdrożenia zarządzania procesowego w Zamawiającego. 

Produkty Etapu VI: 

1. Wykonane dodatkowe konsultacje/roboczodni na etapie wdrożenia zmian. 

2. Wykonane prace dodatkowe na etapie wdrożenia zmian. 

9 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI 
1. Interface graficzny użytkownika w języku polskim. 

2. Zapamiętanie modeli i komponentów procesów w bazie danych – repozytorium – w celu 

późniejszego użycia (repozytorium zostanie w ramach przedmiotu Umowy stworzone przez 

Wykonawcę i przekazane wraz z Protokołem odbioru Etapu V Zamawiającemu). 

3. Podłączenie przechowywanych w repozytorium plików MS Word, Ms Excel i PDF do modeli, 

obiektów oraz relacji między obiektami. 

4. Modelowanie procesów w notacji EPC. 

5. Zarządzanie użytkownikami portalu niezależnie od zarządzania użytkownikami w 

repozytorium. 

6. System umożliwia wielopoziomowe, hierarchiczne modelowanie strategii, struktur 

organizacyjnych, osiągów i ryzyk. 

7. System umożliwia komunikowanie celów i odpowiedzialności w ramach organizacji. 

8. System umożliwia modelowanie procesów jako łańcuchów wartości dodanej. 

9. System posiada raporty badające np. wychwytujące błędy i braki w modelach. 

10. System pozwala tworzyć własne skrypty raportów. 

11. Wygenerowane raporty mogą być edytowane w różnych formatach (XLS, DOC, RTF, TXT, 

HTML, PDF). 

12. System umożliwia definiowanie mapy ryzyk występujących w procesach. 
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13. Powiazanie procesów lub czynności w określonym ryzykiem odbywa się poprzez utworzenie 

referencji do mapy ryzyk. 


