Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowej strony internetowej
www.zzpprzymz.pl
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1. Wstęp
Strona internetowa zzpprzymz.pl o charakterze informacyjnym będzie skierowana do instytucji użytkowników
poszukujących informacji o przetargach. Umożliwiać będzie proste i przejrzyste nawigowanie po stronie jak i
intuicyjny interfejs administracyjny. Całość systemu (zarówno front-end jak i back-end mają być
przygotowane w sposób blokowy umożliwiający jego rozwijanie w przyszłości.
W niniejszym dokumencie zastosowano następujące pojęcia i skróty:

• „CMS” - system zarządzania treścią i ustawieniami strony internetowej
• „Open source” - inaczej otwarte oprogramowanie, którego licencja pozwala na legalne oraz
nieodpłatne kopiowanie. Ponadto zapewnia swoim użytkownikom prawo do samodzielnego
modyfikowania, analizowania i rozbudowy istniejących produktów.

• „Front end” - warstwa graficzna oraz tekstowa strony internetowej widoczna dla użytkowników
• „RWD” - sposób zaprojektowania i wyświetlania strony umożliwiający dopasowanie jej do
komputerów, tabletów oraz urządzeń mobilnych

• „Cache” - mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie
dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych
parametrach. Ma to na celu poprawę szybkości dostępu do tych informacji, które przypuszczalnie
będą potrzebne w najbliższej przyszłości.

2. Cele wdrożenia nowego
systemu
Nowa system ma stanowić wygodniejsze oraz bardziej intuicyjne zarówno dla użytkowników poszukujących
przetargów na stronie jak i pracownikom ZZPPMZ.
Cała platforma, zarówno warstwa graficzna jak i administracyjna musi stanowić elastyczny system
pozwalający na łatwość dostosowywania się do najnowszych standardów jak i wymogom ustawodawcy. To
wymaganie skierowane jest głównie w kierunku architektury systemu która nie będzie generować zbędnych
kosztów podczas modernizacji przez najbliższe kilka lat.
Brak elastyczności obecnego systemu uniemożliwia jego modernizacje w tym celu powstać ma nowa
platforma posiadająca wszystkie zapisane w specyfikacje funkcjonalności

3. Architektura systemu
3.1 System zarządzania treścią - CMS
System zarządzania treścią będzie zbudowany w oparciu o platformę umożliwiającą edycję wszystkich treści
na stronie oraz ustawień.
Poniżej przedstawione są niezbędne funkcje systemu:

1. Autoryzacja użytkowników - system logowania pozwalający na przypomnienie hasła, odpowiednio
zabezpieczony, widoczny tylko dla autoryzowanych numerów IP.
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2. Role użytkowników - przydzielenie odpowiednich dostępów dla różnych typów użytkownika do
funkcji zatwierdzonych przez Zleceniodawcę
3. Panel administracyjny w RWD - system CMS będzie dostosowany do urządzeń mobilnych
umożliwiający edycję również dla smartfonów i tabletów.
4. Edycja treści wszystkich podstron - wszystkie podstrony zawarte na stronie są możliwe do edycji
w panelu CMS
5. Struktura menu - cale menu ma możliwość edycji zawierającą: zmianę nazwy podstrony, adresu
URL, usunięcia z menu podstrony, dodania do menu podstronę.
6. Przyjazne linki - wszystkie adresy URL na stronie powinny być przedstawione w sposób przyjazny
dla użytkownika oraz wyszukiwarek.
7. Zabezpieczenia - system CMS,autentykacji użytkowników oraz baza danych będą odpowiednio
zabezpieczone przed włamaniami. Ponad to warstwa administracyjna będzie dostępna tylko dla
określonych przez zleceniodawcę numerów IP.
8. Modułowa budowa wszystkich podstron serwisu - system CMS zawierać będzie mechanizm
zapewniający łatwe oraz intuicyjne budowanie/edycję podstron. Edytor drag&drop będzie pozwalał
wszystkim użytkownikom na szereg zmian min: zmiana kolejności wyświetlania elementów, układ
kolumnowy, dodawanie/edycja tytułów,
9. Moduł cache’owania - CMS będzie wyposażony w moduł chache’ujący stronę przez co będzie
dużo szybciej wyświetlana użytkownikowi. Moduł musi mieć również możliwość usunięcia plików
tymczasowych (cache).
10. System podwójnej publikacji/podglądu - wszystkie podstrony serwisu przed publikacją muszą
mieć możliwość podglądu przed finalną publikacją dla użytkownika.
11. System zamieszczania zamówień publicznych - prosty i zarazem elastyczny system
dodawania/edycji zamówień
12. System zamieszczania konkursów - prosty i zarazem elastyczny system dodawania/edycji
konkursów.
13. Podpis cyfrowy - możliwość dodawania plików zaopatrzonych w podpis elektroniczny.
14. Zarządzanie mediami - CMS powinien pozwalać na przegląd oraz wyszukiwanie wszystkich
dodanych dokumentów.
15. Moduł galerii - możliwość tworzenia osobnych galerii dla wybranych podstron. Umożliwia
dodawanie, usuwanie obrazków oraz dalszą ich parametryzacje.
16. Możliwość dalszej rozbudowy lub edycji - system CMS powinien być zbudowany w nowoczesnej
oraz jednocześnie relatywnie mało skomplikowanej technologii umożliwiającej łatwe dostosowanie
całej strony do zmieniających się warunków otoczenia.

3.2 Front end
Warstwa funkcjonalno-wizualna dla klienta musi przede wszystkim być czytelna i przejrzysta, wszelkie
informacje zarówno o urzędzie jak i przetargach muszą być łatwo dostępne i przedstawione w zrozumiałej
formie. Ponadto strona musi być wyposażona w moduł dla osób słabowidzących.
Zakres prac to wykonanie projektu graficznego który ma być następnie zaakceptowany przez zleceniodawcę
oraz wdrożony jako template do systemu CMS.
Poniżej punkty prezentujące ogólny zarys front-end’u:
1. Warstwa wizualna w RWD - strona będzie dopasowana do urządzeń mobilnych wyświetlając w
sposób czytelny wszystkie treści.
2. Liczba zakładek - liczba zakładek zapisanych w cms jest nieograniczona
3. Moduł dla słabowidzących - warstwa wizualna będzie wyposażona w moduł prezentacji strony dla
osób mających problem ze wzrokiem.
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4. Wyświetlanie obrazków - obrazki zamieszczone na stronie będą wyświetlane na zasadzie galerii z
możliwością pobrania oraz powiększenia na odpowiedniej warstwie.
5. Zakładka przetargi - zakładka ta będzie zawierać wszystkie dane oraz dokumenty w sposób
ustrukturalizowany zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.
6. Zakładka konkursy - zakładka ta będzie zawierać wszystkie dane oraz dokumenty w sposób
ustrukturalizowany zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.
7. Zakładka dialog techniczny - zakładka ta będzie zawierać wszystkie dane oraz dokumenty w
sposób ustrukturalizowany zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.
8. Zakładka ogłoszenia o przetargach - zakładka ta będzie zawierać wszystkie dane oraz dokumenty
w sposób ustrukturalizowany zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.

3.3 Mapa strony
Poniższe rysunki przedstawiają mapę strony oraz poglądowe wizualizacje podstron serwisu.
RYSUNEK 1. MAPA STRONY
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RYSUNEK 2. PODSTAWOWA HIERARCHIA PODSTRONY „PLANOWANE ZAMÓWIENIA”

RYSUNEK 3. PODSTAWOWA HIERARCHIA PODSTRONY „WYNIKI ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ”
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RYSUNEK 4. PODSTAWOWA HIERARCHIA PODSTRONY „DIALOG TECHNICZNY”
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RYSUNEK 5. PODSTAWOWA HIERARCHIA PODSTRONY „OGŁOSZENIA O PRZETARGACH”
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RYSUNEK 6. PODSTAWOWA HIERARCHIA PODSTRONY „KONKURSY”
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Przeniesienie treści
Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia treści oraz dokumentów wskazanych przez
zamawiającego.
Przeniesienie dotyczyć będzie zwłaszcza:

• Dokumentów dotyczących przetargów;
• treści podstron;
• obrazów
Wykonawca ponadto zobowiązuje się do wykonania kopii strony nie zawierającej dużych
dokumentów które definiujemy powyżej 3 MB.

Przekazanie praw autorskich
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do produktów (oprogramowania, projektów graficznych, itp.) i
ich części, stworzonych przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy, oraz do
wykorzystanych zdjęć, przechodzą w całości na Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu
zdawczo-odbiorczego.
Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych
w art. 50 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), tj.:

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
a w odniesieniu do tych elementów zamówienia, które stanowią program komputerowy w pełnym
zakresie określonym w art. 74 ust. 4 tej ustawy tj. prawo do:

• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego
niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

• tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

• rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
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Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorium, niewyłącznej licencji
na korzystanie z wdrażanego systemu zarządzania treścią oraz wszelkich stworzonych przez siebie
na potrzeby niniejszej umowy produktów, których celem jest zarządzanie treścią. Strony ustalają
że w okresie pierwszych 5 lat licencja udzielana jest na czas oznaczony, a po tym okresie
zastosowanie mieć będzie 10 letni okres wypowiedzenia. Licencja jest udzielana w chwili
przekazania Zamawiającemu elementu objętego prawami autorskimi, bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. Licencja o której mowa powyżej,
obejmuje wszelkie znane w dniu podpisania umowy pola eksploatacji, które obejmują w
szczególności następujące pola eksploatacji:

• digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych,
w tym internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik
reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika
elektronicznego, nośnika cyfrowego;

• trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie;

• tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany;
• inkorporowanie do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;

• wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;

• rozpowszechnianie, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim, a
także składanie oferty w tym zakresie;

• wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i
adaptacji;

• otrzymanie kopii kodów źródłowych utworów.

Wykonawca wraz z udzieleniem licencji udziela Zamawiającemu zezwolenia do wykonywania i
zlecenia wykonywania praw zależnych do utworów, co do których udzielona została licencja, dla
celów związanych z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem systemu CMS, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu pełnię praw licencyjnych do wdrażanego systemu zarządzania treścią w
zakresie umożliwiającym niezakłócone korzystanie ze strony internetowej przy wykorzystaniu
produktów stworzonych przez Wykonawcę.

Okres gwarancji
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 2 lat licząc od daty podpisania
ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że wznowi pracę serwisu po zgłoszeniu awarii w
czasie nieprzekraczającym 8 godzin.
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3. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym łączny czas planowanych przerw technicznych w
działaniu serwisu internetowego nie będzie dłuższy niż 2 godziny w miesiącu.
4. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, po
zakończeniu obydwu etapów prac.
5. Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni obsługę serwisowana zasadach serwisu
pogwarancyjnego lub wskaże innego wykonawcę tej obsługi.
6. W okresie 3 lat od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca będzie
aktualizował dostarczone oprogramowanie, zgodnie z wytycznymi producenta systemu CMS.
7. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy, dokonywać zmian w
kodzie systemu. W razie potrzeby wykonania zmian koniecznych do prawidłowego korzystania z
systemu, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, celem podjęcia odpowiednich
działań.
8. Postanowienia zawarte w ust. 7 nie dotyczą możliwości modyfikacji wskazanych przez Wykonawcę,
9. Po zakończeniu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy serwisu w przyszłości o
aplikacje, które nie zostały wymienione w dokumencie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z rozbudową serwisu, dla których
konieczne będą zmiany oprogramowania lub kodów źródłowych. W przypadku braku możliwości
podjęcia takich prac Wykonawca wskaże innego wykonawcę.
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