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Warszawa, 23 grudnia 2016 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „przygotowanie, zaprojektowanie
i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych
dotyczących zmów przetargowych dla pracowników administracji publicznej” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
1. Platforma w części dla beneficjentów zostanie dostosowana do standardów WCAG 2.0,
szkolenia muszą spełniać wymogi WCAG 2.0 w zakresie podstawowym, tj. umożliwiającym
osobom z niepełnosprawnością co najmniej zmianę kontrastu, wielkości czcionki oraz
obsługę kluczowych elementów za pomocą klawiatury (...)
[Pytanie] Czy zapis ten stanowi, że pomimo wskazania rozbudowanej dokumentacji
WCAG 2.0 obligatoryjnym względem dostosowana do standardów WCAG 2.0 jest
jedynie zapis powyżej?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.1 Wymagania podstawowe Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, wiersz 6
 platforma w części dla beneficjentów musi zostać zbudowana zgodnie ze standardem
WCAG 2.0 na poziomie AA.
 szkolenia muszą spełniać wymogi WCAG 2.0. w zakresie podstawowym,
tj. umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością co najmniej zmianę kontrastu,
wielkości czcionki oraz obsługę kluczowych elementów za pomocą klawiatury.
Aby nie było rozbieżności w rozumieniu stawianych wymogów, Zamawiający załączył listę
wymagań WCAG 2.0 stanowiącą Załącznik nr 12 do SIWZ.
Zamawiający stawia jednakże mniejsze wymogi względem próbki demonstracyjnej,
tj. zgodnie z pkt 3.2 Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium
„Demonstracyjna próbka platformy i szkolenia”, Zamawiający wymaga jedynie spełnienia
wymogów WCAG 2.0 na platformie w zakresie zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
Zamawiający nie wymaga spełnienia wymagań w zakresie WCAG 2.0 w próbce szkolenia
e-learningowego.
2. Czy wersja demo będzie rozpatrywana pod kątem innych zapisów zawartych
w WCAG 2.0 niż wskazane spełnienie wymogów WCAG 2.0 w zakresie zmiany
kontrastu i wielkości czcionki.
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.2 Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
kryterium „Demonstracyjna próbka platformy i szkolenia”, Zamawiający wymaga jedynie
spełnienia wymogów WCAG 2.0 na platformie w zakresie zmiany kontrastu i wielkości
czcionki. Zamawiający nie wymaga spełnienia wymagań w zakresie WCAG 2.0 w próbce
szkolenia e-learningowego.
3. Lektor powinien odczytywać wszystkie treści (...)
[Pytanie] Proszę o sprecyzowanie tego sformułowania. Czy lektor ma czytać wszystkie
treści występujące w szkoleniu e-learningowym czy wyłącznie te do których jest
przypisany jako element multimedialny.
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Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 5.2 Części składowe Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, wiersz 11, lektor powinien odczytywać wszystkie treści szkolenia. Zgodnie
z pkt. 5.2 Części składowe Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, wiersz
9, dostępny będzie też przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie dźwięku z poziomu
każdego ekranu. Oznacza to, że beneficjent, który nie będzie życzył sobie odsłuchiwania
głosu lektora ani innych dźwięków (np. dźwięków sygnalizujących sukces lub porażkę)
będzie mógł je wyłączyć.
4. System powinien być responsywny, czyli być wykonany w technologii RWD (Responsive
Web Design) i działać poprawnie na komputerach we wszystkich standardowych
rozdzielczościach.
[Pytanie] Jaką Zamawiający przyjął za standardową rozdzielczość minimalną,
maksymalną, optymalną?
Odpowiedź: Responsywność (RWD - Responsive Web Design) zakłada, że strony
internetowe powinny być budowane w taki sposób, aby mogły płynnie i automatycznie
dostosowywać swój wygląd do dowolnego urządzenia, na którym użytkownik w danej chwili
przegląda stronę. W oparciu o dane ze stron: http://ranking.pl/pl/rankings/screenresolutions.html oraz http://screensiz.es/monitor należy uznać za standardowe rozdzielczości
dla desktopów: minimalną: 800x480; optymalną: 1366x768; maksymalną: 2880x1800px.
5. Wykonawca zapewni certyfikat SSL na platformie a Zamawiający zapewni swoją
subdomenę przynależącą do domeny www.uokik.gov.pl.
[Pytanie] Jak Zamawiający widzi zapewnienie certyfikatu SSL przy założeniu,
że domena www.uokik.gov.pl ma już certyfikat?
Przy modelu subdomeny wskazane jest zastosować certyfikat typu Wildcard a
jednocześnie na jednym serwerze, jednym adresie IP można zainstalować jeden
certyfikat SSL. Certyfikat typu Wildcard, obejmuje połączone szyfrowane zarówno dla
domeny głównej jak i jej subdomen, jednakże domena główna jest już chroniona
certyfikatem zatem dojdzie do kolizji logicznej certyfikatów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż serwisy Urzędu w subdomenach
uokik.gov.pl są na różnych serwerach i o różnych adresach IP, Zamawiający nie stosuje
certyfikatu typu Wildcard. W związku z tym zakup certyfikatu w modelu innym niż Wildcard
dla dowolnej domeny jest jak najbardziej możliwy.
6. Wykonawca przeprowadzi za pośrednictwem firmy zewnętrznej audyt platformy pod
kątem ich dostosowania do standardu WCAG 2.0.
[Pytanie] Czy firmę audytującą wskaże Wykonawcy Zamawiający?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wskaże niezależną firmę do wykonania audytu.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert. Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2017 r. do godz. 11:00. Termin
otwarcia ofert 5 stycznia 2017 r. godz. 11:30.
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