
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu dostępności Portalu Platforma 
Publikacyjna i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i Aptek, w 
odniesieniu do WCAG w wersji 2.0 na poziomie AA 

 

Celem zamówienia jest weryfikacja ww. portalu i aplikacji pod kątem standardu WCAG w wersji 2.0. 
na poziomie AA, co zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
jest kryterium wymaganym dla systemów informatycznych tworzonych przez jednostki publiczne. 

 

Zamówienie realizowane przez Wykonawcę zobowiązanego do przeprowadzenia audytu 
wskazanego przez Zamawiającego Portalu Platformy Publikacyjnej i aplikacji Internetowe Konto 
Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i Aptek pod kątem zgodności z wymaganiami WCAG w wersji 
2.0 powinno składać się z kilku etapów:  

 

1. Badanie przeprowadzone przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności 

 

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z listą kontrolną WCAG w wersji 2.0 dla 
poziomu AA zgodnie z wytycznymi WAI – WCAG w wersji 2.0opracowanymi przez 
konsorcjum W3C, z udziałem co najmniej dwóch ekspertów - informatyków z dziedziny 
dostępności stron www. Eksperci powinni mieć min. 5 letnie doświadczenie w zakresie 
weryfikacji stron i aplikacji internetowych pod kontem spełnienia warunków WCAG w wersji 
2.0. 

 

2. Badanie przez użytkowników niepełnosprawnych (niewidomi, niedowidzący i głusi) 

Badanie powinno być skoncentrowane na ocenie zrozumiałość i przejrzystość treści przez 
osoby niesłyszące i ich wpływ na odbiór serwisu oraz sprawdzanie programami 
wykorzystywanymi przez osoby niewidome możliwości nawigowania i pozyskiwania 
informacji z ww. Portalu i aplikacji. 

 

3. Raport z przeprowadzonego audytu 

Dokument powinien zawierać: 

a) listę znalezionych błędów i odstępstw od standardu WCAG w wersji 2.0; 

b) rekomendacje programistyczne dotyczące metod rozwiązania wykrytych 



 

 

błędów oraz zestaw wskazówek i propozycji wdrożenia konkretnych 

rozwiązań naprawczych; 

c) dokumentację testową określającą sposób i metodę przeprowadzania testów 

funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. 

 

4. Doradztwo w wymiarze do 20 godzin dla osób wprowadzających zmiany w Portalu Platforma 
Publikacyjna i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i Aptek 
wynikających z raportu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Wyżej wymienione etapy dotyczą weryfikacji Portalu i aplikacji na komputerach stacjonarnych oraz 
na urządzeniach mobilnych. 

 

Internetowe Konto Pacjenta posiada dedykowaną aplikacje mobilną. 

 

Portal i aplikacje będą uruchomione pod koniec 2015 r. 

 

Terminy realizacji zaplanowanych zadań 

 

Zamawiający przekaże zdalny dostępy do Portalu i aplikacji w celu ich weryfikacji w terminie do  
4 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

W zakresie godzin doradczych usługa zostanie wykonywana od daty podpisania Protokołu Odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy do dnia 16 listopada 

2015 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy 

w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

 

Zamawiający przekazuje printscrenny głównej strony i przykładowych podstron Portalu i aplikacji 
oraz listę głównych przypadków użycia obrazujących sposoby działań systemów (w związku  
z prowadzonymi pracami nad systemami grafika i przypadki użycia mogą nieznacznie ulec zmianie). 

 

Załącznik 1- printscrenny stron 

Załącznik 2- lista przypadków użycia 


