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ZPP31/2017             Załącznik nr 1 
 
Szczegółowy opis zamówienia: 
Specyfikacja wykonania Strony internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
 

 
1. Informacje techniczne: 

1.1. Strona oraz panel cms muszą działać w sposób przewidziany przez administratora oraz wyświetlać 
treść zgodnie z oczekiwaniami administratora, we wszystkich aktualnych wersjach popularnych 
przeglądarek internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich najnowszych wersji, takich jak: 
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari 
przeznaczonych dla systemów operacyjnych Windows w wersjach minimum: 8.1, 10 (mile widziana 
kompatybilność z przeglądarkami zainstalowanymi w systemie Windows 7). Powyższe założenia 
odnoszą się również do alternatywnych wersji wyżej wymienionych przeglądarek internetowych 
zainstalowanych w mobilnych systemach operacyjnych, takich jak np.: Android. 

1.2. Strona internetowa zostanie wykonana z uwzględnieniem dobrej indeksowalności przez 
mechanizmy indeksujące popularnych wyszukiwarek internetowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań technologicznych oferowanych przez wyszukiwarkę Google m.in.: 
danych pochodzących z usługi: Google search console, indeksowanie, błędy indeksowania. 

1.3. Strona musi być również przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (w tym 
tabletach i smartfonach) w technologii RWD i jednocześnie musi być zgodna z rekomendacjami 
stawianymi przez W3C dla tych urządzeń: Mobile Web Best Practices 1.0, z zachowaniem 
kodowania UTF-8. Format obrazków: JPG. 

1.4. Kodowanie znaków - Unicode UTF-8 standard min. 3.0. 

1.5. Kod HTML wszystkich podstron napisany w standardzie HTML wersja 5, CSS 3. 

1.6. Strona musi zapewnić dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz 
posiadać zabezpieczenia uodparniające co najmniej na następujące zagrożenia: 
1.6.1. ataki semantyczne na adres URL, 
1.6.2. ataki spamowe, 
1.6.3. ataki związane z ładowaniem plików, 
1.6.4. ataki typu cross-site scripting, 
1.6.5. ataki typu CSRF, 
1.6.6. kradzież cookies, 
1.6.7. podrabianie zatwierdzenia formularza, 
1.6.8. przechwytywanie sesji, 
1.6.9. sfałszowanie żądania HTTP, trawersowanie katalogów, 
1.6.10. ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 
1.6.11. ujawnianie kodu źródłowego, 
1.6.12. ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 
1.6.13. wstrzykiwanie kodu SQL, 
1.6.14. wstrzykiwanie poleceń systemowych, 
1.6.15. zafiksowanie sesji. 

1.7. Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych podstron internetowych 
(strona opracowana musi być w oparciu o bazę danych). 

1.8. Administrator musi mieć możliwość wykonywania zautomatyzowanej kopii całej strony internetowej 
(struktury bazy danych oraz wszystkich treści zapisanych w bazie danych, kompletnej struktury 
katalogów oraz plików wchodzących w skład strony internetowej oraz oprogramowania 
kontrolującego stronę internetową). Kopia będzie wykonywana przez administratora na żądanie 
oraz automatycznie z dowolną (wybraną przez administratora) częstotliwością. 

1.9. Cała strona musi być w pełni zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących funkcjonalności: 

1.9.1. dostosowanie wielkości czcionki, 

1.9.2. dostosowanie kontrastu kolorystycznego wszystkich elementów przekazujących treść 
(w tym m.in. tekstów, linków, banerów) oraz elementów funkcjonalnych, 

1.9.3. możliwość nawigacji za pomocą klawiatury (dotycząca wszystkich elementów strony), 

1.9.4. panel musi umożliwiać umieszczanie tekstu alternatywnego (i audiodeskrypcji – z regulacją 
głośności) dla wszystkich elementów graficznych, 
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1.9.5. strona musi mieć możliwość odtwarzania plików dźwiękowych uzupełnionych 
o transkrypcję tekstową, które również powinny mieć możliwość obsługi za pomocą 
klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych, 

1.9.6. strona musi mieć możliwość powiększania narzędziami przeglądarki i niezależnie od 
powiększenia musi mieścić się poziomo w oknie przeglądarki (bez potrzeby użycia 
poziomego paska przewijania ekranu przeglądarki internetowej), 

1.9.7. wszystkie treści prezentowane na stronie muszą być widoczne w całości w dowolnej 
rozdzielczości ekranu. 

1.10. Wymagane jest, aby wszystkie elementy edytowane za pomocą panelu (np. aktualności, wystawy, 
ważne informacje) były przez administratora wprowadzane tylko raz i aby w jednym miejscu w 
panelu (w ramach tych obiektów) była możliwość ich przyporządkowania do konkretnych sekcji 
strony (np. przyporządkowanie wystawy czasowej do konkretnego oddziału muzeum). Dotyczy to 
również wartości stałych, takich jak np. godziny otwarcia, ceny biletów - muszą być wprowadzenie 
jednokrotnie mimo że będą pojawiać się w różnych miejscach strony, zarówno w ogólnych 
(zbiorczych) grupach treści przeznaczonych dla zwiedzających jak i na podstronach 
poszczególnych oddziałów muzeum. 

1.11. Panel strony powinien posiadać słownik stałych zwrotów, takich jak np.: czytaj więcej, zobacz 
więcej, powiększ obrazek, rozwiń menu, godziny otwarcia, ceny biletów, lista oddziałów, wszelkie 
prawa zastrzeżone, rozwiń menu, zamknij itp. Zmiana wartości stałego zwrotu, wyświetli się we 
wszystkich miejscach szablonu strony w których użyto zwrot. 

 
2. Zarządzanie (panel administracyjny): 

2.1. Pełne zarządzanie treścią strony musi odbywać się za pomocą panelu administracyjnego (CMS).  

2.2. Panel administracyjny musi funkcjonować we wszystkich aktualnych wersjach popularnych 
przeglądarek internetowych (wymienionych w informacjach technicznych – pkt 1.1. niniejszego 
dokumentu) we wszystkich popularnych systemach operacyjnych. 

2.3. Logowanie do panelu musi być zabezpieczone hasłem, przy czym musi istnieć konto 
administratora głównego przeznaczone dla osoby wskazanej przez Muzeum w Tarnowie. 
Z poziomu konta administratora głównego będzie istniała możliwość ustawiania kont 
administratorów podległych, obsługujących panel wraz z ustaleniem zakresu ich uprawnień: 
minimum dwa predefiniowane poziomy dostępu (administrator, redaktor). Zamawiający musi mieć 
możliwość nie limitowanego tworzenia i edytowania administratorów i grup administratorów 
zawierających wybrane uprawnienia. Zamawiający musi mieć również możliwość wprowadzania 
zmian haseł w dowolnej (wybranej przez siebie) częstotliwości. Administratorzy podlegli nie mogą 
mieć uprawnień do usuwania kont bez akceptacji administratora głównego. Formularz logowania 
powinien być chroniony certyfikatem ssl i zabezpieczony szyfrowanym połączeniem. 

2.4. Całość panelu administracyjnego (w zakresie wszystkich funkcjonalności) musi być dostępna 
w języku polskim. 

2.5. Panel administracyjny musi umożliwiać samodzielne zarządzanie wszystkimi treściami 
publikowanymi na stronie oraz ingerencję w strukturę strony. Poza podstawowymi 
funkcjonalnościami (typu np.: wstawianie i edycja tekstów z ich formatowaniem, umieszczanie 
elementów graficznych - w tym tworzenie galerii z podpisami, umieszczanie linków, publikację 
i usuwanie dodatkowych plików) musi umożliwiać dodawanie, edytowanie i usuwanie podstron 
i elementów menu oraz zmianę kolejności wyświetlania elementów menu i poszczególnych 
podstron (musi być możliwość tworzenia nieograniczonej liczby działów i poddziałów - dodania, 
edycji i usuwania wszystkich elementów i artykułów niezależnie od poziomu ich dowiązania). 

2.6. Panel administracyjny musi posiadać możliwość wyboru szablonu wyświetlania, automatycznie 
generowanych list z treściami m.in.: lista wyszukiwania, lista aktualności, lista zdjęć w galerii, list 
plików do pobrania, np.: w formie „kafelków”, w formie wybranego fragmentu tekstu z „miniaturką” - 
grafiką pobraną z galerii lub wybraną „ręcznie”, czy też bez miniaturki).  

2.7. Administrator musi mieć możliwość ustawiania sposobu sortowania wyświetlanych na stronie list 
z treściami według dowolnych (wybranych przez siebie) kryteriów (np. chronologicznie, 
alfabetycznie itd.) wraz z określeniem ilości pozycji wyświetlanych na jednej liście. Dotyczy to 
również wszystkich plików dodawanych do każdego artykułu (w tym np. załączniki do 
poszczególnych zamówień publicznych publikowanych na stronie). 
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2.8. Do każdego artykułu administrator musi mieć możliwość dodania dowolnej (określonej przez 
siebie) ilości obiektów graficznych (które umieszczać będzie mógł w określonym przeskalowaniu 
ich wymiarów, bądź w postaci miniatury, będącej linkiem aktywnym do obiektu graficznego 
w pełnych rozmiarach - otwierającym nowe okno podglądu obiektu graficznego w pełnych 
rozmiarach, lub też do całej galerii składającej się z wielu plików graficznych) oraz nieograniczonej 
ilości plików o dowolnych rozszerzeniach m.in.: pliki graficzne, pliki tekstowe, pliki skompresowane. 

2.9. Do każdego artykułu i podstrony wykonanej i edytowanej za pomocą panelu – panel ten musi 
umożliwiać dołączenie galerii fotograficznej (bez limitu ilości zdjęć) oraz dowolnych (bez 
ograniczeń) plików graficznych. 

2.10. Odnośnie wszystkich elementów graficznych (umieszczanych zarówno w galeriach jak i poza nimi) 
musi istnieć możliwość wykonywania i publikowania ich podpisów oraz audiodeskrypcji. 

2.11. Administrator musi mieć możliwość łatwej zmiany layoutu strony - z poziomu panelu (zarówno 
w zakresie strony głównej, jak i poszczególnych podstron). 

2.12. Wszystkie publikowane treści muszą mieć możliwość nielimitowanej ilości i częstotliwości zmian, 
aktualizacji, edycji, tworzenia i usuwania. 

2.13. Struktura wykonania strony musi pozwalać na jej rozbudowę oraz umożliwiać tworzenie do niej 
dodatkowych modułów w przyszłości, również przez programistów zewnętrznych. 

2.14. Panel administracyjny musi umożliwiać wprowadzanie łatwych zmian odnoszących się do 
wszystkich elementów wizualnych strony (np. całość strony wyświetlana w czarno-białej tonacji 
kolorystycznej – np. podczas żałoby narodowej). 

2.15. W zakresie kolorystyki wymagane będzie opracowanie przez wykonawcę (na etapie wykonawczym 
- w porozumieniu z zamawiającym) co najmniej 8 gotowych zestawów kolorystycznych 
adekwatnych do treści i koncepcji strony (w tym jednego utrzymanego w stopniach szarości – 
z dominującym kolorem czarnym). Zmiana zestawu kolorystycznego musi być dostępna dla 
administratora z poziomu panelu. Panel ma być zaopatrzony w narzędzie pozwalające w prosty 
sposób na modyfikowanie kolorów/filtrów. 

2.16. Panel administracyjny musi umożliwiać obejrzenie przez administratora wszystkich edytowanych 
elementów przed ich publikacją. 

2.17. Umieszczanie plików graficznych oraz innych plików musi być możliwe zarówno z poziomu panelu 
(zarówno jednorazowo, jak i z biblioteki – zawierającej wszystkie przesłane na stronę pliki 
i umożliwiające wielokrotne wykorzystanie poszczególnych plików). W przypadku galerii musi 
istnieć możliwość przesyłania wielu plików do jednej galerii. 

2.18. Panel musi umożliwiać publikowanie treści multimedialnych w sposób przystępny dla 
administratorów nie posiadających specjalistycznej wiedzy technicznej. 

2.19. Wszystkie funkcjonalności udostępnione w panelu administracyjnym (w tym publikowanie 
i formatowanie i usuwanie treści i materiałów każdego typu) muszą umożliwiać pracę bez 
znajomości jakichkolwiek języków programowania (w tym bez konieczności ingerencji w kod 
HTML) czy innej specjalistycznej wiedzy oraz bez potrzeby ręcznego wpisywania ścieżek dostępu 
(za pomocą pracującego w trybie on-line edytora WYSIWIG). 

2.20. Panel administracyjny musi umożliwiać tworzenie harmonogramu publikacji elementów i artykułów 
w określonym czasie (musi być możliwość określania datą i godziną, kiedy poszczególne elementy 
i artykuły mają się na stronie pojawiać jako widoczne dla osób odwiedzających stronę i kiedy mają 
przestać być widoczne). 

2.21. Panel musi umożliwiać tagowanie wszystkich elementów strony. 

2.22. Panel musi umożliwiać tworzenie i obsługę dowolnych (bez ograniczeń) formularzy (w tym 
formularzy kontaktowych i obsługujących załączanie plików z komputera osoby odwiedzającej 
stronę) oraz przypisywanie ich do dowolnego artykułu tekstowego opublikowanego na stronie 
internetowej. Formularze kontaktowe muszą mieć możliwość zapisania odpowiedzi w bazie i ich 
przesyłanie na wskazany adres e-mail. Administrator musi mieć możliwość ustalania docelowego 
adresu mailowego dla poszczególnych formularzy kontaktowych. 

2.23. Panel musi umożliwiać opublikowanie na stronie newslettera, umożliwiającego osobom 
odwiedzającym stronę zapisanie się do bazy subskrybentów, podając adres e-mail. Newsletter 
musi umożliwiać osobą zapisanym w bazie, wypisanie się z listy subskrybentów. 
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2.24. Pozostałe funkcjonalności panelu administracyjnego opisano w poniższych punktach dotyczących 
funkcjonalności strony internetowej. 

 
3. Funkcjonalności strony internetowej 

3.1. Gromadzenie wszelkich danych przez stronę i za jej pośrednictwem musi być zgodne z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych Polski i Unii Europejskiej. 

3.2. Strona musi być zaopatrzona w system statystyk umożliwiających prowadzenie pełnego 
monitoringu oglądalności (w zakresie całości strony, jak i wszystkich jej elementów oraz odnośnie 
wyszukiwanych fraz) – podłączenie pod Google Analytics. 

3.3. Strona musi posiadać mechanizm wyszukiwania treści zarówno w oparciu o wprowadzone 
w panelu tagowanie, jak również o tytuły i treść poszczególnych podstron i artykułów (strona musi 
umożliwiać klientowi wybór sposobu i opcji wyszukiwania: we wszystkich treściach (ogólne) 
w tytule, treści, tagach (ograniczone filtrami). Standardowe (domyślne) wyszukiwanie musi 
sprawdzać wszystkie dostępne dla klienta treści. 

3.4. Strona musi być zaopatrzona w mechanizm obsługi błędów (w tym podstrony informacyjne 
o czasowej lub stałej niedostępności całości strony lub jej elementów). 

3.5. Strona musi mieć możliwość wyświetlania niezbędnych komunikatów (pop-up) (edytowalnych 
przez administratora) dla klientów (np. odnośnie polityki cookies). Administrator musi mieć 
możliwość przypisywania do podstron pełnoekranowych komunikatów tekstowych, zawierających 
również elementy multimedialne i obrazki. 

3.6. Musi istnieć możliwość automatycznego tworzenia mapy strony (również z automatycznym jej 
pobieraniem w formacie XML). Wszystkie zmiany w strukturze strony muszą być automatycznie 
aktualizowane w mapie strony. 

3.7. Wyświetlanie docelowych plików graficznych (do których przekierowania będą dostępne 
w artykułach, galeriach i w innych miejscach strony w formie linków i miniatur) musi być 
prezentowane w atrakcyjnej wizualnie formie, z możliwością łatwego przełączania pomiędzy 
poszczególnymi plikami graficznymi w ramach galerii (slider) - (dotyczy to również innych 
materiałów multimedialnych – które muszą mieć możliwość odtwarzania przez klientów bez 
potrzeby instalacji dodatkowego zewnętrznego oprogramowania) oraz umieszczania (z poziomu 
panelu) podpisów. 

3.8. Strona musi mieć możliwość integracji z sieciami społecznościowymi (np. Facebook, Twitter, 
Instagram) - każdy artykuł (np. aktualność) musi posiadać przyciski umożliwiające klientowi 
drukowanie podstrony, wysyłki e-mailem jak i udostępnienia i polecenia za pomocą popularnych 
mediów społecznościowych.  

3.9. Strona musi umożliwiać publikowanie graficznych banerów reklamowych (pliki .JPG, .SWF, GIF) 
w ustalonych przez administratora częściach strony (w tym na stronie głównej). Mechanizm 
umożliwiać musi wybór adresu URL, na który klient zostanie przeniesiony po kliknięciu na baner. 
Administrator musi mieć możliwość tworzenia kategorii banerów, oraz określania ram czasowych 
ich publikacji. Strona musi mieć możliwość automatycznego zliczania ilości kliknięć każdego 
z bannerów (którego wyniki będą dostępne dla administratora w sposób ustalony z wykonawcą 
w trakcie wdrożenia strony internetowej). 

3.10. Jak wspomniano, całość strony (zarówno w zakresie treści, kolorystyki i layoutu) musi mieć 
możliwość łatwej edycji z poziomu panelu administracyjnego, jednak w ramach zamówienia musi 
być przygotowany podstawowy szablon układu strony zawierający co najmniej następujące 
elementy: 

3.10.1. baner rotator (umożliwiający umieszczenie nieograniczonej ilości grafik – z możliwością 
podlinkowania, umożliwiający ustawianie nieograniczonej częstotliwości przełączania 
banerów z poziomu panelu),  

3.10.2. menu serwisu: musi zawierać co najmniej następujące elementy umieszczone 
w przejrzystym i estetycznym układzie (dopuszczalne jest podzielenie poniższych sekcji na 
menu poziome i boczne):  

3.10.2.1. oddziały (obiekty) muzeum: 10 oddziałów – z możliwością zmiany tej liczby 
(wykonawca przygotuje szablony podstrony dotyczące oddziałów Muzeum. Na 
podstronach tych musi być możliwość umieszczania z poziomu panelu co 
najmniej takich informacji jak: dane kontaktowe, opis i historia obiektu, wystawy, 
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ceny biletów, godziny otwarcia, fotografie ilustrujące obiekt, mapa dojazdu). 
Musi być możliwość prezentowania grup informacji na podstronach oddziałów 
(np. wystawy, bilety, godziny otwarcia), w formie atrakcyjnych wizualnie linków - 
„kafelków”. 

Podstrony dotyczące poszczególnych oddziałów muszą być w pełni 
funkcjonalne i mieć atrakcyjną i estetyczną formę graficzną, spójną z resztą 
strony. Wyróżnienie poszczególnych oddziałów (oraz związanych z nimi 
informacji) może być osiągnięte poprzez przyporządkowanie (z poziomu 
panelu) określonych elementów kolorystycznych (lub całościowych zestawów 
kolorystycznych) wyznaczonych dla każdej z placówek. 

Zalecane jest, aby linki (przyciski) dotyczące oddziałów muzeum były stale 
widoczne na stronie głównej (ewentualnie z dobrze widocznego rozwijanego 
menu). 

3.10.2.2. ważne wiadomości, 

3.10.2.3. aktualności, 

3.10.2.4. wystawy (z podziałem na wystawy stałe, wystawy czasowe, plany wystawowe, 
wystawy archiwalne), 

3.10.2.5. zbiory, 

3.10.2.6. realizowane projekty, 

3.10.2.7. wirtualna czytelnia, 

3.10.2.8. oferta edukacyjna, 

3.10.2.9. informacje o muzeum, 

3.10.2.10. informacje dla zwiedzających (zawierające wykaz oddziałów, ich godziny 
otwarcia, wykaz wystaw stałych i czasowych, ceny biletów i inne cenniki). 
Istotne jest, aby informacje występujące w tej sekcji były skorelowane 
z tożsamymi informacjami występującymi na podstronach poszczególnych 
oddziałów (aby administrator musiał je wpisywać tylko raz – i aby aktualizowały 
się w obydwu miejscach),  

3.10.2.11. sponsorzy,  

3.10.2.12. sklep (sam sklep nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), 

3.10.2.13. zamówienia publiczne (z podziałem na aktualne, archiwalne oraz z możliwością 
dodawania nieograniczonej ilości plików do każdego zamówienia, nazywania 
linków do nich i ich dowolnego sortowania przez administratora). 

3.10.2.14. BIP,  

3.10.2.15. wyszukiwarka (i wyszukiwarka szczegółowa), 

3.10.2.16. newsletter, 

3.10.2.17. media o nas (podstrona zawierająca linki do aktualnych informacji medialnych 
o muzeum), 

3.10.2.18. linki z ikonami do portali społecznościowych, 

3.10.2.19. dane kontaktowe, 

3.10.2.20. linki z ikonami flag do wersji językowych serwisu, 

3.10.2.21. sekcja z banerami (np. kluczowych sponsorów), 

Nazwy powyższych elementów mają charakter przykładowy i na etapie wykonawczym 
możliwe będą ich zmiany. 

Administrator musi mieć możliwość przypisania obrazka do linków znajdujących się w 
menu. 

3.11. Istotne jest, aby wszystkie aktywne elementy (aktualności, wystawy, zbiory, oferta edukacyjna itd) 
mogły być widoczne zarówno na stronie głównej, jak i na podstronach poszczególnych oddziałów 
(jeśli ich dotyczą). Przyporządkowanie poszczególnych wiadomości (np. aktualności, wystaw itd.) 
musi być możliwe z poziomu panelu. 

3.12. Każdy z elementów menu (zarówno poziomego jak i pionowego) musi mieć możliwość rozwijania  - 
rozgałęziania. 

3.13. Nazwa każdego z elementów nawigacyjnych strony muszą być edytowalne z poziomu panelu 
administracyjnego. Adresy jako „przyjazne linki”. 
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3.14. Klienci muszą mieć możliwość korzystania na stronie z nawigacji typu breadcrumbs. 

3.15. Odnośnie każdej z publikowanych treści musi istnieć możliwość wyświetlania wybranej przez 
administratora daty (domyślnie daty ich publikacji)  w ramach każdej informacji   - np. aktualizacji 
czy podstrony o wystawie (administrator musi mieć możliwość wyboru daty, jaka będzie widoczna 
w nagłówku lub stopce każdej z tworzonej i edytowanej za pomocą panelu podstrony). 

3.16. Administrator musi mieć możliwość dodania do poszczególnych podstron (np. podstron oddziałów 
muzeum czy informacji o imprezach) map ilustrujących lokalizację obiektu/imprezy oraz 
ewentualnie miejsc parkingowych i dojazdu. (np. integracja z Google Maps w zakresie tworzenie 
map w panelu administracyjnym, przypisywanie stworzonych map do podstron i wpisów, 
samodzielne określanie zbliżeń oraz nanoszenie dowolnej ilości znaczników). 

 

4. Wersje językowe: 

4.1. Strona będzie dostępna w co najmniej 2 wersjach językowych. Administrator musi mieć ponadto 
możliwość samodzielnego dodawania ewentualnych innych wersji językowych – z możliwością 
wyboru wyświetlanej zawartości (administrator musi mieć możliwość samodzielnego wykonania 
dowolnej wersji językowej – zarządzanie poszczególnymi wersjami musi być dostępne z poziomu 
panelu administracyjnego). 

Założenie jest następujące: podstawową wersją strony (zawierającą wszystkie podstrony, 
artykuły i zakładki) będzie wersja polska. Wersje obcojęzyczne obejmować będą stronę główną 
oraz wybierane przez administratora na bieżąco podstrony (w mniejszej łącznej liczbie niż 
w wersji polskiej). 

 

5. Informacje ogólne: 

5.1. Wszystkie zastosowane na stronie elementy funkcjonalności i jej elementy (dotyczy to również 
panelu administracyjnego) muszą być zgodne z przepisami prawnymi aktualnymi (w Polsce i Unii 
Europejskiej) dla momentu wykonania strony. 

5.2. Jeżeli wykonawca będzie autorem lub posiadaczem praw licencyjnych do technologii 
zastosowanych we wdrażanej stronie lub jakichkolwiek jej elementów, w momencie wykonania 
i oddania strony udzieli Zamawiającemu prawa do posługiwania się zastosowanymi przez siebie 
technologiami. W momencie instalacji strony na serwerze wykonawca przekaże kopie strony na 
nośniku (łącznie z plikami pozwalającymi na przywrócenie strony do wersji początkowej). Jeśli 
zastosowane zostaną rozwiązania autorskie – Wykonawca udostępni zamawiającemu z pełnymi 
prawami ich kod źródłowy. 

5.3. Wykonawca dostarczy i wdroży kompletną stronę internetową (wraz z panelem administracyjnym 
i całym niezbędnym oprogramowaniem) zgodną z zamówieniem oraz zainstaluje ją na serwerze 
wskazanym przez zamawiającego. Strona zostanie uruchomiona przez wykonawcę na domenie 
wskazanej przez zamawiającego. W wyniku wdrożenia zamawiający uzyska wszystkie możliwości 
techniczne i prawa dotyczące pełnej administracji stroną, pełnej ingerencji w jej strukturę i wszelkie 
operacje na bazie danych (zgodnie z opisanymi w powyższych punktach funkcjonalnościami). 

5.4. Wykonana w ramach zamówienia strona internetowa wraz z systemem jej zarządzania musi 
działać prawidłowo (wraz z wszystkimi funkcjonalnościami zarządzania) bez potrzeby zakupu przez 
zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania, czy jakichkolwiek licencji. Dotyczy 
to również modyfikacji strony. 

5.5. Wykonawca przeprowadzi dla 3 osób wskazanych przez zamawiającego szkolenie w zakresie 
obsługi panelu administracyjnego oraz funkcjonalności strony - szkolenie będzie dotyczyć 
wszystkich funkcjonalności dostępnych w panelu administracyjnym (w wymiarze gwarantującym 
nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowej obsługi strony i panelu administracyjnego). - co 
najmniej 10 godzin. 

5.6. Wstępnie uzgodniony projekt graficzny strony będzie konsultowany przez zamawiającego na 
etapie wykonawczym. (Zamawiający dostarczy wykonawcy na etapie wykonawczym materiały 
niezbędne do wykonania podstawowych elementów strony – np. logotypy, fotografie, niezbędne 
teksty). 
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6. Gwarancja i obsługa po sprzedażowa: 

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres co 
najmniej 36 miesięcy licząc od daty dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem 
stosownego protokołu odbiorczego. W związku z tym wszelkie koszty gwarancyjne (wraz 
z serwisem gwarancyjnym) muszą być zawarte w cenie zamówienia.  

6.1.1. Zgłoszenia gwarancyjne w ramach serwisu gwarancyjnego odbywać się będą za 
pośrednictwem kanału wskazanego przez Zamawiającego, czas usunięcia usterki do 7 dni 
od terminu zgłoszenia.  

6.1.2. Gwarancja musi obejmować poprawność działania strony z nowymi  aktualizacjami 
wprowadzanymi przez producentów przeglądarek internetowych wymienionych 
w specyfikacji w okresie, który obejmuje gwarancja. 

6.2. W okresie 60 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu 
bezpłatną pomoc techniczną.  

6.2.1. Pomoc techniczna dotyczyć będzie wszystkich funkcjonalności dostępnych 
w panelu administracyjnym i całości zarządzania stroną. 

6.2.2. Pomoc techniczna musi odbywać się drogą zdalną - telefonicznie oraz 
poprzez internet za pomocą poczty e-mail lub internetowego formularza 
udostępnionego przez Wykonawcę. 

7. Użyte terminy: 

7.1. Administrator – pracownik zamawiającego (lub inna osoba przez niego wyznaczona) mająca 
uprawnienia do prac administracyjnych w ramach strony (termin „administrator” dotyczy zarówno 
osób posiadających pełne uprawnienia, jak i pracowników z ograniczonymi uprawnieniami). 

7.2. Klient – osoba korzystająca z dostępnych ogólnie funkcjonalności strony (internauta). 


