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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu informatycznego: Portal Internetowy 

Dialog, zwanego dalej „Portalem”, spełniającego następujące założenia funkcjonalne:  

1. Powinien być pośrednikiem między studentami WZ UW a pracodawcami w zakresie 

ofert praktyk, staży i pracy (moduł Biuro Karier). 

2. Służyć do utrzymywania relacji WZ UW z absolwentami (moduł Absolwent). 

3. Umożliwiać współpracę WZ UW z otoczeniem biznesowym (moduł Biznes). 

4. Stworzyć przestrzeń dla pracowników naukowych WZ UW do badań własnych, a 

także być miejscem do kontaktu akademików i firm zainteresowanych współpracą 

nauki i biznesu (moduł Nauka). 

 

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 
1. Wykonanie oprogramowania spełniającego niżej opisane warunki. 

2. Usługa etapowego wdrożenia zakończona startem produkcyjnym Portalu. 

3. Udzielenie licencji na użytkowanie Portalu. 

4. Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego. 

 

Wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się 

do pełnienia: 

1) usługi opieki gwarancyjno-serwisowej Portalu, 

2) usługi wsparcia technicznego. 

 

Warunki wykonania oprogramowania 

 

Portal powinien spełniać minimum następujące wymagania: 

 

1. Wymagania ogólne 
 

Portal powinien składać się z 2 obszarów: części ogólnodostępnej i części dostępnej po 

zalogowaniu (dla studentów, absolwentów, pracowników WZ UW oraz pracodawców). Jego 

użytkownikami będą: studenci, absolwenci, pracownicy WZ UW, pracodawcy, administrator, 

doradca zawodowy, który będzie miał ograniczone uprawnienia w stosunku do administratora 

portalu internetowego). 

Portal powinien mieć budowę modułową, umożliwiająca łatwe zamieszczanie treści, 

bannerów, grafik, plików do pobrania, jak również dodawania i usuwania poszczególnych 

sekcji menu. Portal powinien mieć możliwość zamieszczania elementów/bannerów w formie 

plików graficznych lub animowanych w technologii html5. 

Powinna powstać nowoczesna, interesująca i estetyczna strona internetowa (przygotowana 

zgodnie z najnowszymi trendami), o intuicyjnej nawigacji, a także moduł umożliwiający 

samodzielne zarządzanie stroną, jej wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące 

aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwiający rozbudowę strony 
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(przez rozszerzenie o dodatkowe działy i podstrony w obrębie przewidzianych 

funkcjonalności), jak i przez dodawanie, usuwanie, podmienianie plików w formatach 

określonych w analizie przedwdrożeniowej oraz materiałów graficznych i multimedialnych. 

A ponadto: 

1. Każda z ekranów funkcjonalnych Portalu będzie oparty o indywidualnie wykonany 

projekt graficzny.  

2. Strony internetowe Portalu są intuicyjne w użytkowaniu, nowoczesne i przejrzyste; 

charakteryzują się optymalizacją czasu ładowania. 

3. Wyświetlają się prawidłowo w następujących przeglądarkach internetowych: 

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari także w ich 

wersjach mobilnych dla urządzeń z systemem Apple iOS i Google Android z 

uwzględnieniem najnowszych ich wersji (portal responsywny).  

4. Portal będzie zrealizowany zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1 dla systemów 

teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych na poziomie 

co najmniej AA.  

5. Kodowanie polskich znaków w portalu internetowym odbywa się wg standardu UTF-

8.  

6. Portal po wdrożeniu posiada kod zgodny z rekomendacją W3C aktualną na dzień 

wdrożenia.  

7. Portal będzie wyposażony w mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z 

określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator 

ma możliwość swobodnej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, 

automatycznej archiwizacji lub usunięcia artykułów. Szczegóły do opracowania na 

etapie analizy przedwdrożeniowej. 

8. W trakcie czytania wybranego artykułu na stronie, użytkownik ma możliwość zmiany 

wielkości tekstu (pomniejszenie/powiększenie czcionki); wydruku; ściągnięcia pliku 

do pobrania. 

9. Portal będzie umożliwiał odtwarzanie zdjęć oraz elementów multimedialnych (audio, 

video) zamieszczonych bezpośrednio w nim lub odtwarzanie materiałów 

zamieszczonych w serwisach zewnętrznych, np. YouTube, Vimeo itp. 

10. Portal będzie posiadał mechanizm umożliwiający wyświetlenie informacji o czasowej 

niedostępności portalu z powodów technicznych – plansza przerwa techniczna.  

11. Mapa Portalu będzie tworzona automatycznie.  

12. Strona główna Portalu (i wszelkie podstrony w subdomenie) powinny gwarantować 

szyfrowanie połączeń z wykorzystaniem protokołu HTTPS. 

13. Google Analytics i Google Search Console – podpięcie tych narzędzi do portalu 

internetowego. 

14. W Portalu powinien istnieć mechanizm informowania użytkowników o 

wykorzystywaniu cookies. Informacja o wykorzystywaniu cookies przez Portal 

powinna się wyświetlać zaraz po wejściu na stronę główną. 

15. Portal powinien zapewnić wszystkie mechanizmy wymagane przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. Portal ma gwarantować bezpieczeństwo przechowywania 

oraz dostępu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami obowiązującego 

aktualnie prawa. 

16. Portal musi zapewniać walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz 

być odporny na znane zagrożenia. 
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2. Wymagania techniczno-funkcjonalne narzędzia administracyjnego Portalu  
 

1. System Portalu i dokumentacja (instrukcja obsługi) wykonane są w języku polskim.  

2. Przy tworzeniu artykułów występuje możliwość pokazania skrótu aktualności 

wpisywanego ręcznie lub tworzonego automatycznie z treści wiadomości.  

3. Portal realizuje swoje zadania przy użyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze 

interfejsu.  

4. Posiada opcję ustawienia dowolnego zdjęcia w artykule w położeniu pionowym lub 

poziomym.  

5. Istnieje możliwość dołączenia elementów dynamicznych do wszystkich tekstów.  

6. Posiada możliwość zintegrowania z zewnętrznymi serwisami w celu udostępniania 

treści, np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. 

7. Umożliwia dowolne ustawianie kolejności elementów w strukturze Portalu i w treści 

artykułu.  

8. Posiada mechanizm umożliwiający załadowanie plików graficznych (zdjęć) w dużej 

rozdzielczości (do pobrania) wraz z systemem ich prezentacji na stronie artykułowej.  

9. Jest przystosowany do obsługiwania nieograniczonej liczby nazwanych 

użytkowników, czyli odrębnych kont w Portalu.  

10. Zmiany na stronie są widoczne niezwłocznie po zapisaniu.  

11. Posiada funkcję udostępnienia podglądu zdjęć oraz edytowanych stron przed ich 

opublikowaniem.  

12. Moduł edycyjny umożliwia:  

● dodawanie, zmianę lub usuwanie elementów treści strony;  

● wstawienie i edycję tabel (m.in.: edycja komórek, wierszy, kolumn i ich właściwości);  

● dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych;  

● dodawanie treści z serwisów dedykowanych do odtwarzania filmów;  

● możliwość druku z poziomu edytowanego tekstu;  

● pogrubienie, pochylenie i podkreślenie tekstu;  

● wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony;  

● wklejenie tekstu kopiowanego bezpośrednio z plików tekstowych, jak np. MS Word, 

MS Excela, OpenOffice Writer, OpenOffice Calc, z pominięciem formatowania 

(czysty tekst);  

● skorzystanie z dostępnych stylów zastosowanych w Portalu;  

● stworzenie listy numerowanej i punktowanej;  

● cofnięcie ostatnich operacji;  

● wstawienie, edycję i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor);  

● wstawienie grafiki, możliwość ustawienia jej względem tekstu (oblanie itd.);  

● wstawienie linii poziomej;  

● wstawienie tekstu w formie indeksu górnego lub dolnego;  

● zmianę wielkości obszaru roboczego (na dowolny oraz do pełnego ekranu);  

● podłączenie galerii zdjęć;  

● wstawianie niestandardowych znaków np. §;  

● wyszukiwanie tekstu, z opcją zamiany na inny;  

● włączanie/wyłączanie wyświetlania niedrukowalnych elementów np. paragrafów, 

twardych spacji;  

● wstawianie tzw. „twardej spacji” – stosowanej w edytorze MS Word/OpenOffice 

Writer;  

● usunięcie formatowania z zaznaczonej części lub całości dokumentu;  

● wstawianie czystego kodu HTML dla uprawnionego administratora portalu 

internetowego;  
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13. Posiada opcję samodzielnego tworzenia przez administratorów działów i struktury 

portalu internetowego oraz zmiany kolejności wyświetlania działów w menu. Istnieje 

możliwość ukrycia działu tak, żeby istniał w strukturze, ale nie był widoczny na 

stronie.  

14. Opcja ustawienia kolejności wyświetlania tekstów (stron) w portalu internetowym.  

15. Portal automatycznie zmniejsza przesyłane zdjęcia do określonego rozmiaru wraz z 

utworzeniem miniatury. Posiada opcję stworzenia samej miniatury bez naruszania 

oryginalnego zdjęcia. Umożliwia także powiększenie obrazu (otwarcie w nowym 

oknie) po kliknięciu na zdjęcie. 

16. Portal umożliwia prezentację (raportowanie) aktualnej jego zawartości na wybranych 

stronach portalu internetowego (np. liczba pracodawców, ofert pracy, praktyk, staży, 

użytkowników itd.). Do określenia na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

17. Pozwala na zamieszczanie treści z wyprzedzeniem i ich publikację wg wybranej daty. 

18. Posiada możliwość dodania jako plik do pobrania dokumentów w formatach 

ustalonych na etapie analizy przedwdrożeniowej. Możliwość późniejszego dodawania 

formatu przez administratorów. 

19. Ma możliwość uruchomienia szybkiego przełączenia między różnymi wersjami 

kolorystycznymi portalu internetowego – czarno-biała (na potrzebny żałoby).  

20. Portal posiada możliwość rozsyłania wiadomości e-mail do wszystkich lub wybranych 

użytkowników strony internetowej przez administratora przez zewnętrzny serwer 

SMTP. 

21. Posiada funkcjonalność umożliwiającą samodzielne definiowanie zawartości strony 

startowej poprzez zmianę umiejscowienia modułów oraz elementów zawartych w 

strukturze Portalu. Zawartość strony głównej konfiguruje się z poziomu panelu 

administratora.  

22. Posiada zabezpieczenie antyspamowe do formularzy (CAPTCHA).  

23. Posiada funkcjonalność „addtoany/addthis” lub podobną, dzięki której użytkownicy 

mogą dzielić się treścią przeczytaną na stronie za pośrednictwem popularnych portali 

społecznościowych, określonych na etapie analizy przedwdrożeniowej.  

 

3. Szczegółowe wymagania minimalne poszczególnych funkcjonalności Portalu  
 

1. Wymagania dotyczące zarządzania użytkownikami: 

● Możliwość ręcznej rejestracji dowolnego typu użytkownika przez administratora Portalu. 

● Możliwość różnicowania uprawnień dla użytkowników typu administratora Portalu, 

doradca zawodowy, redaktor treści. 

● Dla użytkowników typu student, absolwent lub pracownik możliwość automatycznej 

rejestracji w Portalu przy wykorzystaniu źródeł zewnętrznych (tylko USOS). 

● Możliwość założenia w Portalu formularza rejestracyjnego przez dowolnego typu 

użytkownika – akceptacja formularza przez uprawnionego administratora Portalu. W tym 

autoryzowana rejestracja firm (weryfikacja po NIP-ie, kodzie pocztowym, w przypadku 

firm zagranicznych numer VAT). Akceptacja kont firm przez administratora Portalu + 

mechanizm dodawania przedstawicieli pracodawcy przez pracodawców i administratora. 

Formularz rejestracji firmy i ww. elementy – do opracowania na etapie analizy 

przedwdrożeniowej z Wykonawcą Portalu. 

● Zarejestrowani użytkownicy Portalu uzyskują dostęp do wewnętrznej jego zawartości po 

prawidłowej autentykacji.  
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● Autentykacja użytkowników może być potwierdzona na podstawie lokalnej bazy 

użytkowników zdefiniowanej w portalu internetowym lub pochodzić z zewnętrznego 

wskazanego źródła (USOS-a). 

● Automatyczna rejestracja użytkowników w trybie online ze wskazanych zewnętrznych 

źródeł danych osobowych, następuje po uzyskaniu pozytywnej autentykacji pochodzącej z 

USOS-a. 

● Użytkownikom zarejestrowanym w sposób automatyczny Portal powinien umożliwić 

również autentykację z zasobów własnych lokalnej bazy danych po uprzednim 

wprowadzeniu hasła we własnym profilu użytkownika.  

● Okresowa aktualizacja danych o użytkownikach typu student, absolwent, pracownik na 

podstawie informacji zawartych we wskazanych źródłach zewnętrznych. 

● Zamawiający udostępni API zewnętrznych serwisów danych osobowych. 

2. Utworzenie profili użytkowników Portalu: studentów i pracowników, absolwentów, 

pracodawców. Szczegółowy wygląd każdego profilu – do opracowania na etapie 

analizy przedwdrożeniowej z Wykonawcą Portalu. W przypadku użytkowników 

autoryzowanych na podstawie USOS-a – dynamiczne generowanie ich profilu na 

podstawie danych pobieranych z USOS-a. Dane pobierane z USOS-a zostaną 

określone na etapie analizy przedwdrożeniowej z Wykonawcą. 

3. Prezentacja profili firm (skrócona wizytówka) i pracowników naukowych (biogram 

zawodowy) – (po wyrażeniu zgody przez nich) na podstronach Portalu.  

4. System elektronicznych wizytówek użytkowników Portalu (tworzenie wizytówki, lista 

znajomych użytkownika, wyszukiwarka wizytówek, prezentacja wizytówki na stronie 

głównej Portalu, zgoda na wyświetlanie wizytówki pracodawcy). 

5. Możliwość przesyłania komunikatów między użytkownikami. Dodatkowo Portal 

informowałby e-mailem o posiadaniu nowej wiadomości w Portalu. Obie 

funkcjonalności działają pod warunkiem udzielenia na nie zgody w profilu 

użytkownika (osobna zgoda na każdą). 

6. Logowanie użytkowników – hasło (zgodnie z obowiązującymi standardami), 

mechanizm obowiązkowej zmiany hasła zgodny z obowiązującym prawem i 

mechanizm odzyskiwania hasła na adres e-mail wskazany jako kontaktowy. 

7. Mechanizm edycji określonych danych na profilu użytkownika przez: 

a. studentów, absolwentów, pracowników; 

b. przedstawicieli pracodawców – swoich danych i danych firmy (przy określeniu 

pól nieedytowalnych (login, NIP i kod pocztowy); 

c. administratora. 

8. Wyszukiwarka dla administratora pozwalająca na wyszukiwanie studentów, 

pracodawców i przedstawicieli pracodawców przez administratora (w tym usuwanie 

kont użytkowników). Filtry wyszukiwarki – do opracowania na etapie analizy 

przedwdrożeniowej z Wykonawcą Portalu.  

9. Oferty pracy, praktyk i staży: formatka oferty praktyk, staży i pracy – do opracowania 

na etapie analizy przedwdrożeniowej z Wykonawcą Portalu. Dodawanie oferty przez 

przedstawiciela pracodawcy, akceptacja ofert przez administratora Portalu, status 

oferty, info o zmianie statutu oferty – mail do pracodawcy, numeracja ofert, 

wyszukiwanie ofert przez administratora, przedstawiciela pracodawcy, studentów i 
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absolwentów, wyróżnienie ofert partnerów Wydziału i z firm absolwentów WZ, 

szczegóły oferty: archiwizacja, przedłużenie itd., anonimowa publikacja ofert przez 

pracodawców. Możliwość dodania oferty do ulubionych na profilu użytkownika, 

drukowanie oferty, polecenie oferty innemu użytkownikowi Portalu – ważność oferty 

ustalona przez parametr zapisany w programie lub do skasowania przez użytkownika, 

do którego była kierowana.  

10. Generator CV (tworzenie, generowanie CV do pliku pdf, aktualizacja CV, usuwanie 

CV z bazy, przeszukiwanie bazy CV przez administratora. Możliwość wgrania 

własnego CV, listu motywacyjnego i innych załączników na profil użytkownika – 

wielkość plików do określenia na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

11. Zaawansowane statystyki Portalu dot. wszystkich typów użytkowników, liczby ofert 

praktyk, pracy i staży, CV, listów motywacyjnych, wgranych innych plików, 

subskrypcji newsletterów, udzielonych zgód, rejestracji, logowania, modyfikacji 

profilu użytkownika itd. (ogólne i z podziałem na poszczególne lata i miesiące) do 

opracowania na etapie analizy przedwdrożeniowej z Wykonawcą Portalu). Możliwość 

ściągnięcia statystyk do pliku .csv (ogólnych i rocznych). 

12. Moduł zapisów na wydarzenia (otwarte i zamknięte – po zalogowaniu) – informacja o 

wydarzeniu, zapisy na wydarzenie (e-mailowe przypominanie o wydarzeniu), 

administracja listą zgłoszeń (drukowanie i eksport do pliku .csv listy zgłoszeń, 

usuwanie użytkownika z listy uczestników, zmiana liczby dostępnych miejsc). 

Funkcjonalność ta powinna pojawić się na każdym module Portalu z możliwością 

włączenia jej i wyłączenia. 

13. Zapisy do coacha kariery (doradcy zawodowego) – administrowanie siatką godzin, 

zapisy na konsultacje, administracja zapisami, historia i przebieg wizyt, wgląd w 

profil użytkownika, zamieszczanie opinii i rekomendacji coacha kariery na profilu 

badanego użytkownika, podsumowanie kluczowych kompetencji użytkownika. 

14. Mechanizm badania kompetencji pożądanych przez pracodawców (zarządzanie listą 

kompetencji, analiza ogłoszeń pod kątem kompetencji, rankingi kompetencji, 

administrowanie listą kompetencji) – na podstawie stworzonego przez Zamawiającego 

słownika kompetencji. 

15. Mechanizm ankiety badającej kompetencje miękkie użytkownika umieszczony na 

profilu użytkownika, zapisujący wyniki badania na profilu użytkownika. Wsad 

merytoryczny po stronie Zamawiającego. Szczegóły ustalone na etapie analizy 

przedwdrożeniowej. 

16. Dopasowywanie kandydatów i ofert pracy, praktyk i staży na podstawie kompetencji 

określonych w ofercie pracy i na profilu użytkownika. 

17. Wyszukiwarka kandydatów dla pracodawców i ofert dla kandydatów (dopasowywanie 

ofert pracy do kandydatów) – jeżeli jest zgoda wyrażona na profilu. 

18. Możliwość wykonania zewnętrznych testów online przez użytkowników Portalu. 

19. Kreator ankiet, który umożliwi generowanie interaktywnych ankiet (pytania proste i 

zagnieżdżone). Bazy danych powinny mieć możliwość eksportowania danych (.csv) w 

celu analizowania ich w innych systemach informatycznych, jak np. SPSS.  

20. Moduł newsletter (automatyczny newsletter z ofertami praktyk, pracy i staży, 

newsletter z informacjami ogólnymi skierowany do studentów, absolwentów, 
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członków stowarzyszenia, studentów i absolwentów, pracodawców, pracowników 

naukowych, pracodawców i pracowników naukowych, wszystkich, studentów, 

absolwentów i pracowników itd. – możliwość wybrania dowolnej konfiguracji 

adresatów. Funkcjonalność ta powinna pojawić się na każdym module Portalu z 

możliwością włączenia jej i wyłączenia. Każda grupa użytkowników powinna zapisać 

się na wybrany przez siebie newsletter bądź wszystkie razem. Realizowany przez 

zewnętrzny serwer SMTP. 

21. System bannerowy + roter na stronie głównej – do edycji przez administratora Portalu 

– szczegóły do opracowania na etapie analizy przedwdrożeniowej.  

22. Wyodrębnienie nowego typu użytkownika – „Pracodawca – partner WZ UW – 

wyróżnianie ofert partnera WZ UW w zestawieniu ofert, jak i w newsletterze. Ponadto 

stworzenie podstrony, gdzie będą prezentowani partnerzy Wydziału, krótka ich 

charakterystyka, logotyp, link do strony WWW, dodatkowa prezentacja ich ofert 

pracy, praktyk i staży. 

23. Forum dyskusyjne (do wspólnej pracy projektowej): struktura forum, dodawanie 

postów, moderacja postów, prezentacja treści, użytkownicy administrujący forum). 

24. Wyszukiwarka pozwalająca na wyszukiwanie treści w całym Portalu, umożliwiającą 

użytkownikowi przeszukiwanie Portalu zarówno proste, jak i zaawansowane – z 

uwzględnieniem kryteriów określonych na etapie analizy przedwdrożeniowej.  

25. Workflow – służący do łatwego kontrolowania, którzy z użytkowników Portalu mogą 

przeglądać, edytować, dodawać, usuwać odpowiednie podstrony w Portalu. Podział 

użytkowników na kilka grup:  

● Anonim – każdy użytkownik, który przegląda na stronę.  

● Redaktor – który posiada uprawnienia do dodawania oraz edycji podstron. 

● Administrator – użytkownik z pełnymi uprawnieniami w całym Portalu.  

● Użytkownik wewnętrzny – studenci, absolwenci, pracownicy, doradcy, którzy 

zalogowali się na swoje konta. 

● Użytkownik zewnętrzny – przedstawiciele pracodawcy. 

26. Możliwość znalezienia eksperta wśród pracowników UW przez firmy – rodzaj 

współpracy zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

27. Możliwość znalezienia partnera biznesowego do współpracy z pracownikami 

naukowymi UW – rodzaj współpracy zostanie określony na etapie analizy 

przedwdrożeniowej. 

28. Formularz kontaktowy pozwalający łączyć biznes z pracownikami WZ UW – por. pkt 

26 i 27. 

29. Możliwość edycji wszystkich komunikatów generowanych automatycznie przez 

Portalu i wysyłanych e-mailem na poziomie redaktora Portalu.  
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4. Wdrożenie Portalu 
 

Wdrożenie Portalu będzie się odbywać etapami, zgodnie z harmonogramem prac 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. W ramach wdrożenia Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

1. Instalacji i uruchomienia Portalu na infrastrukturze Zamawiającego.  

2. Przekazania zaleceń konfiguracyjnych dla środowiska uruchomieniowego Portalu. 

3. Przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie działania Portalu, a 

także przekazania dokumentacji technicznej i użytkownika Zamawiającemu w j. 

polskim. 

4. Wykonanie optymalizacji Portalu pod kątem pozycjonowania zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Google Webmaster Guidlines. 

 

5. Udzielenie licencji 
 

1. Wykonawca przekaże wykonane oprogramowanie wraz z kodem źródłowym. 

2. W wyniku wykonania przedmiotu zamówienia na Zamawiającego nie zostaną 

nałożone ograniczenia w zakresie: 

a. liczby użytkowników; 

b. wielkości bazy danych; 

c. parametrów fizycznych urządzeń, na których zainstalowano Portal– poza 

ustaleniem parametrów minimalnych; 

d. możliwości swobodnego administrowania Portalem, jego dalszego 

konfigurowania, strojenia, parametryzacji lub oprogramowywania rozszerzeń przez 

Zamawiającego; 

e. korzystania przez Zamawiającego z Portalu w przypadku zmiany podmiotu 

świadczącego usługi opieki serwisowej lub inne podobne usługi na rzecz 

Zamawiającego; 

f. dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji funkcjonalności Portalu 

poprzez zmianę konfiguracji oraz/lub edycję kodu źródłowego, w tym kodu 

źródłowego rozszerzeń; 

g. korzystania przez Zamawiającego z narzędzi programistycznych w celu 

modyfikacji Portalu, zmiany konfiguracji Portalu, integracji Portalu z innymi 

systemami Zamawiającego, dystrybucji danych z Portalu i importu danych do Portalu 

bez względu na formę i zakres danych; 

h. wykonywania przez Zamawiającego kopii zapasowych Portalu; 

i. zmiany przez Zamawiającego infrastruktury, na jakiej pracuje Portal;  

j. funkcjonalności Portalu dostępnej dla użytkowników. 

 
6. Przekazanie praw majątkowych 
 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, 

które powstaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2. Zamawiający uzyskuje do Utworów prawa eksploatacji na czas nieokreślony, bez 

ograniczenia terytorium, bez ograniczenia możliwości modyfikowania, 

konfigurowania i rozbudowywania, na polach eksploatacji wskazanych w Umowie 

oraz poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych, w 

tym: 

a. wprowadzania Utworu do pamięci komputerów; 

b. modyfikowania Utworu oraz jego pojedynczych elementów; 

c. tworzenia utworów zależnych, w tym dalszych utworów opartych na Utworze. 

 

7. Opieka gwarancyjno-serwisowa portalu internetowego 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia opieki gwarancyjno-serwisowej 

wdrożonego Portalu w okresie określonym w Umowie, liczonym od daty podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Portalu przez Zamawiającego.  

2. W ramach prowadzonej opieki Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. nieodpłatnego diagnozowania przyczyn ewentualnych awarii oprogramowania 

b. nieodpłatnego usunięcia awarii oprogramowania  

c. nieodpłatnego usunięcia usterki w oprogramowaniu będącej przyczyną awarii 

oraz odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa  

d. aktualizacji oprogramowania Portalu, jeżeli okaże się konieczna ze względu na 

zmiany zachodzące w środowisku uruchomieniowym. 

3. Strony przyjmują następujące definicje błędów: 

a) Błąd – błąd krytyczny, błąd istotny, błąd nieistotny, tj. jakakolwiek wada, usterka 

lub nieprawidłowość powodująca utrudnienia w korzystaniu z wdrożonego 

Portalu. 

b) Błąd krytyczny – wada, usterka lub nieprawidłowość całkowicie 

uniemożliwiająca korzystanie z Portalu. 

c) Błąd istotny – wada, usterka lub nieprawidłowość powodująca utrudnienia w 

korzystaniu z Portalu, wpływająca w sposób istotny na funkcjonalność Portalu, w 

szczególności brak działania określonej funkcjonalności Portalu. 

d) Błąd nieistotny – wada, usterka lub nieprawidłowość powodująca nieistotne 

utrudnienia w korzystaniu z Portalu niewpływające na funkcjonalność Portalu. 

4. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia błędów w dni robocze w godzinach od 8:00 – 

16:00. 

5. Zgłoszenia błędów dokonywane będą w następującym trybie: informacje o błędach 

będą zgłaszane Wykonawcy przez portal zgłoszeniowy Wykonawcy ewentualnie 

przez e-mail (preferowany pierwszy sposób). Wykonawca każdorazowo zobowiązany 

jest po otrzymaniu zgłoszenia do bezzwłocznego przesłania Zamawiającemu 

potwierdzenia przyjęcia. 

6. Do zgłaszania błędów uprawnione są wszystkie osoby posiadające status 

administratora. Dodatkowo Zamawiający może dostarczyć Wykonawcy listę innych 

osób uprawnionych do zgłaszania błędów. Osoby uprawnione do zgłaszania błędów są 

uprawnione do korzystania z usług zdalnej pomocy świadczonej przez Wykonawcę. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonywania obowiązków w zakresie usuwania 
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błędów zgłaszanych przez inne niż uprawnione osoby. Zamawiający ma obowiązek 

powiadomienia Wykonawcy o zmianie osób uprawnionych do zgłaszania błędów. 

7. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie błędu oraz maksymalny czas usunięcia błędu 

(czas realizacji) wynosi odpowiednio:  

Zdarzenie Maksymalny czas reakcji Maksymalny czas realizacji 

Błąd 

krytyczny 

1 dzień roboczy (24 godziny) 3 dni robocze (72 godziny) 

Błąd 

istotny 

1 dzień roboczy (24 godziny) 5 dni roboczych (120 godzin) 

Błąd 

nieistotny 

3 dni robocze (72 godziny) 30 dni 

8. Zamawiający zwrotnie potwierdzi fakt usunięcia błędów. 

9. W przypadku zwłoki Wykonawcy w reakcji lub realizacji usługi serwisowej w 

maksymalnym przewidzianym czasie, naliczone zostaną kary za każdy dzień zwłoki, 

w wysokości takiej jak określona w Umowie. 

10. Usługi opieki serwisowej wykonywane będą u Zamawiającego lub zdalnie, za 

pośrednictwem łącz transmisji danych. Koszty realizacji dostępu zdalnego obciążają w 

takim przypadku Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do książki serwisowej lub przekazania 

Zamawiającemu opisu realizowanych przez siebie prac, mających na celu usunięcie 

błędów oraz innych usług opieki serwisowej, obejmujących datę i rodzaj zgłoszonego 

błędu lub zdarzenia, jego zwięzły opis, datę usunięcia i przyczynę wystąpienia. 

12. W przypadku wystąpienia błędu krytycznego lub błędu istotnego i stwierdzenia przez 

Wykonawcę niemożności ich usunięcia lub naprawienia w odpowiednim dla danej 

kategorii błędu czasie, Wykonawca bezzwłocznie, jednak przed upływem 

odpowiedniego czasu na usunięcie błędu, zaproponuje do pisemnej akceptacji 

Zamawiającego zastosowanie procedur zastępczych umożliwiających sprawną 

realizację podstawowych funkcji Portalu i określi czas niezbędny do przywrócenia 

jego pełnej funkcjonalności. W przypadku pisemnej akceptacji Zamawiającego danej 

procedury zastępczej Zamawiający nie będzie naliczał przewidzianych Umową kar 

umownych pod warunkiem usunięcia błędu w terminie określonym w przyjętej 

procedurze zastępczej. 
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8. Wsparcie techniczne 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia technicznego wdrożonego 

Portalu w okresie określonym w umowie, liczonym od daty podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Portalu przez Zamawiającego.  

2. W ramach udzielanego wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nieodpłatnego udzielania porad i konsultacji telefonicznych a także pomocy zdalnej 

dotyczących użytkowania portalu internetowego (łącznie 100 godz. w zaoferowanym 

okresie wsparcia technicznego, nie więcej niż 10 godz. miesięcznie), 

b) nieodpłatnego dostosowania oprogramowania stosownie do zmian w przepisach 

prawnych, wprowadzonych po zainstalowaniu Portalu i dotyczących obszaru 

zastosowania oprogramowania. 

 

9. Pozostałe wymagania 
 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram prac nie później niż w ciągu 

3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Specyfikację projektu i zakres prac (które 

zostaną ujęte w Harmonogramie prac). 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego (w zakresie 

obsługi wdrożonego Portalu oraz jego administracji) w terminie wskazanym w 

Harmonogramie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w 

wymiarze 1 dzień (8 godz.) lub 2 dni (2 razy po 4 godz.). Termin szkolenia zostanie 

wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający jest zobowiązany do 

zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia, sprzętu oraz obecności ww. 

pracowników Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone 

podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Usługi Szkoleniowej.  

4. Portal zostanie uruchomiony na zasobach Zamawiającego w środowisku 

programowym: Linux, Apache, MySQL, PHP. Portal ma być dostosowany do 

najnowszych wersji programów środowiska uruchomieniowego w momencie 

wdrożenia. Wykonawca określi optymalne parametry konfiguracyjne dla programów 

środowiska uruchomieniowego, istotne dla działania Portalu.  

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (użytkownika i 

techniczną) w wersji drukowanej (po 3 egz.) i w wersji elektronicznej przed 

zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Portalu. 

6. W przypadku korzystania z licencji otwartego oprogramowania Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego, jakie oprogramowanie typu Open Source zostało 

wykorzystane w kodzie źródłowym Portalu. 

 


