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Załącznik numer 1 do SIWZ 

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

w przetargu nieograniczonym pn: „Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o 
nowe funkcjonalności  wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej” 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania: 

a) zadanie pierwsze - rozbudowa istniejącego portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl 
o nowe funkcjonalności, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do layoutu  i szaty 
graficznej na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego, z dostosowaniem 
tego projektu do najlepszych praktyk UCD i UX (ang. user centered design – design 
zorientowany na użytkownika oraz ang. user experience – doświadczenia 
użytkownika) oraz RWD (ang. responsive web design – responsywna aplikacja 
webowa, czyli taka, której układ elementów automatycznie dostosowuje się do 
wielkości okna przeglądarki lub wielkości ekranu urządzenia, na której jest 
wyświetlana) 

b) zadanie drugie – świadczenie usługi rozwoju w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020r. 
według przedstawionej przez Zamawiającego listy funkcjonalności wraz z 
wyznaczonymi przez Zamawiającego etapami wdrożenia i terminami dostarczenia 
tych funkcjonalności w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020 r., w oparciu o projekt 
wizualny Zamawiającego 

c)    zadanie trzecie - zapewnienie utrzymania infrastruktury, wsparcie serwisowe i 
hosting strony internetowej od 01.01.2020 do 31.12..2020 r. 

 

1) Zadanie Pierwsze: w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia  umowy. 

2) Zadanie Drugie: Usługa świadczona będzie od 1.01.2020r. do 30.11.2020 r. 
 

3) Zadanie Trzecie: 1.01.2020r. – 31.12.2020 r.  

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość w zadaniu I i II wykonania lub zastosowania rozwiązań 
równoważnych nie zmieniających zakresu  funkcjonalności. Zmiana taka każdorazowo 
wymaga akceptacji prac zamiennych przez zamawiającego z zastrzeżeniem, że zastosowane 
rozwiązania nie mogą wpłynąć na wynagrodzenie wykonawcy dla Zadania pierwszego i dla 
Zadania drugiego podane w Ofercie.  

Wszystkie zawarte w OPZ nazwy i znaki handlowe użyte są w celu wskazania rozwiązań jakie 
zastosował dotychczas Zamawiający oraz są wykorzystywane w celu podania informacji 
niezbędnej do wykonania  odpowiednich funkcjonalności. 
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Na Wniosek Wykonawcy (wniosek stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ) Zamawiający prześle 
Wykonawcy zabezpieczone hasłem: kody źródłowe, projekt wizualny, dokumentację 
techniczną e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy, dokumentację api, oraz komentarze do 
projektu wizualnego. W osobnej wiadomości Zamawiający prześle hasło zabezpieczające na 
wskazany numer telefonu komórkowego Wykonawcy.  Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie potwierdzić  odbiór hasła zabezpieczającego oraz dokumentacji na adres: 
zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl, podając w temacie wiadomości: 
MW/ZP/15/PN/2019.Wymienioną dokumentację Zamawiający prześle Wykonawcy drogą 
elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego po uprzednim  zawarciu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę umowy o poufności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego podpisane przez Wykonawcę 3 egzemplarze oryginału umowy o poufności. 
 
 
Zamawiający korzysta z uprawnienia prawa opcji. Realizacja części zamówienia w prawie opcji 
jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego  Zamawiający może skorzystać. Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa  o rozszerzeniu zamówienia nie 
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zadania I, zadania II i zadania III łącznie).  

 

Zakres Zadania pierwszego 

Rozbudowa istniejącego portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe 
funkcjonalności, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do layoutu i szaty graficznej na 
podstawie projektu wizualnego Zamawiającego, z dostosowaniem tego projektu do 
najlepszych praktyk UCD i UX (ang. user centered design – design zorientowany na 
użytkownika oraz ang. user experience – doświadczenia użytkownika) oraz RWD (ang. 
responsive web design – responsywna aplikacja webowa, czyli taka, której układ 
elementów automatycznie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki lub 
wielkości ekranu urządzenia, na której jest wyświetlana) 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania języka kodowania w tworzeniu nowych 
funkcjonalności strony internetowej opartego o tzw. ogólnodostępne, stabilne technologie 
użyte przy budowie e-katalogu zbiorów Muzeum Warszawy. Zamawiający 
preferuje  użycie technologii django framework w backendzie oraz języków kodowania 
HTML, CSS, Javascript we frontendzie. Zamawiający dopuszcza użycie innych języków 
kodowania do realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nieodpłatnie 
zaimplementuje nowy język programowania w celu uzyskania pełnej poprawności już 
wdrożonych funkcjonalności. 
2.  Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia funkcjonalności zaplanowanych przez 
Zamawiającego, wymienionych w Tabeli nr 1 – Budowa nowych funkcjonalności. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z twórcą programu „iART” (obecnie 
wykorzystywane w Muzeum Warszawy repozytorium cyfrowe wizerunków zbiorów) w 
ramach wdrażania funkcjonalności, które tej współpracy wymagają. Zamawiający zapewni 
dostęp do infrastruktury bazy wewnętrznej Zamawiającego opartej na oprogramowaniu 
„iART”, a także wsparcie techniczne twórcy oprogramowania „iART” w zakresie 
odpowiedzi na pytania w ciągu 24h. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu komunikatora 
internetowego z możliwością zapisywania i przechowywania historii, poprzez który będzie 
się odbywał kontakt z Wykonawcą i monitorowanie przez Zamawiającego postępu w 
pracach. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania responsywnych makiet, gotowych do 
implementacji na podstawie projektu wizualnego przedstawionego przez Zamawiającego 
oraz z uwzględnieniem zasad dotyczących identyfikacji wizualnej Zamawiającego 
zawartych w księdze znaku  do wszystkich planowanych podstron i funkcjonalności. 

mailto:zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl
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Projekt wizualny wraz z krótkim opisem stosowanych rozwiązań stanowi załącznik do 
OPZ. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie głównej 
Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy. Podczas spotkania zostanie omówiony projekt 
wizualny Zamawiającego pod kątem rozwiązań UX i UI. Godzinę spotkania Strony ustalą 
w trybie roboczym, przy czym spotkanie będzie trwało maksymalnie 4 godziny zegarowe. 
7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia makiet gotowych do implementacji 
przez Wykonawcę w ciągu 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Makiety mają 
zostać przedstawione w siedzibie głównej zamawiającego podczas spotkania z 
projektantem UX/UI. Godziny spotkania Strony ustalą w trybie roboczym, przy czym 
spotkanie będzie trwało maksymalnie 8h zegarowych. Makiety muszą być dostosowane 
do najnowszych praktyk UX design w oparciu o projekt wizualny Zamawiającego w ścisłej 
współpracy z Zamawiającym, z zachowaniem zasad intuicyjności i funkcjonalności 
stosowanych rozwiązań. Po akceptacji makiet przez Zamawiającego, rozumianej jako 
wysłanie potwierdzenia e-mailem lub za pomocą komunikatora internetowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia makiet ruchomych, zwanych również 
animated mockups  (tj. makiety ukazujące działanie elementów frontendowych, co do 
których została wdrożona animacja) w ciągu 2 roboczych od dnia akceptacji. W przypadku 
braku akceptacji i konieczności poprawek w makietach lub/i w makietach ruchomych, 
Zamawiający wskaże drogą mailową wszelkie poprawki. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia poprawionych makiet w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysłania 
poprawek przez Zamawiającego. 
8. Po akceptacji przez Zamawiającego  makiet oraz makiet ruchomych Wykonawca 
rozpocznie implementację funkcjonalności i rozwiązań interfejsu w warstwie backendowej 
oraz frontendowej. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i dostosowania Panelu Administratora 
do nowych funkcjonalności, w zakresie, w jakim te funkcjonalności tego wymagają. 
Wykonawca zapewni możliwość edycji i zarządzania poszczególnymi funkcjonalnościami 
przez Zamawiającego z pozycji Panelu Administratora. 
10. Wykonawca udostępni Zamawiającemu środowisko testowe, na każde żądanie 
Zamawiającego, w celu śledzenia i akceptacji postępów prac prowadzonych przez 
Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 
11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wysyłać zapytanie do Zamawiającego w 
celu otrzymania informacji niezbędnych do realizacji zadania, od których zależy wdrożenie 
logiki rozwiązań  w obrębie danej funkcjonalności. 
12. Wykonawca zapewni poprawne wyświetlanie funkcjonalności strony internetowej w 
zakresie do trzech wersji wstecz dla popularnych przeglądarek względem wersji aktualnej 
(Firefox, Chrome, Egde, Safari, Opera, Internet Explorer). Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić zgodność strony internetowej z obowiązującymi, najnowszymi standardami 
kodowania znaków i standardem W3C. 
13. Wykonawca zapewni, że strona internetowa e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy 
z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń będzie spełniała najlepsze 
standardy Responsive Web Design, w szczególności jeżeli chodzi o sposób wyświetlania 
się strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy na urządzeniach z 
systemami operacyjnymi Mac OS, iOS, iPad OS, Windows, Android itp.. Wykonawca 
zapewni poprawne skalowanie, wyświetlanie i dostosowanie do przeglądarek 
internetowych oraz rozdzielczości i przekątnych ekranu. 
14. Wykonawca zobowiązany jest, aby strona internetowa e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń spełniała wymogi 
dostępności stron internetowych www wg standardu WCAG 2.0  zgodnie z obowiązującą 
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych 
Dz.U. 2019 poz. 848. W szczególności strona ta  powinna posiadać wersję kontrastową 
ze zmienionym stylowaniem oraz być poprawnie obsługiwana przez screen readery, czyli 
narzędzia asystujące wykorzystywane przez osoby z dysfunkcją wzroku. Powinna 
posiadać możliwość poruszania się użytkownika po stronie internetowej e-Katalogu 
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zbiorów Muzeum Warszawy za pomocą skrótów klawiszowych, posiadać opcję zamiany 
rodzaju oraz wielkości czcionki, a także możliwość włączenia trybu wersji kontrastowej 
strony internetowej. Panel obsługi ww. funkcji powinien zostać zaprojektowany przez 
Wykonawcę, który jest następnie zobowiązany do przedstawienia tego projektu do 
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, jest 
zobowiązany do zaimplementowania panelu u góry strony internetowej, w miejscu 
określonym przez Zamawiającego, zgodnie z jego wytycznymi. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy rozbudowie strony internetowej 
e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy wytycznych optymalizacji SEO (ang. Search 
engine optimization) oraz zastosowania tzw. przyjaznych linków. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do  zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy 
co najmniej w terminie 5 dni przed upływem terminu dostarczenia przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przesłania za pośrednictwem wiadomości e-mail 
aktywnego linku do strony internetowej oraz do dostarczenia dokumentacji strony 
internetowej składającej się na: 

a.   dokumentację użytkową – instrukcje użytkownika końcowego, 

b.    dokumentację kodów źródłowych, która musi zawierać co najmniej opisany kod 
źródłowy oraz procedury kompilacji kodu – zawierającą [JT50] procedurę kompilacji 
kodu źródłowego w tym przygotowania środowiska do kompilacji kodu źródłowego 
ze wskazaniem wszelkich niezbędnych narzędzi, parametrów i opcji instalacji 
niezbędnych komponentów ze szczegółowym opisem ich parametryzacji, 

c.   dokumentację administratora, opis typowych czynności administracyjnych, 
procedury backupu odtworzenia systemu Procedury instalacji – będzie zawierać 
szczegółowe procedury instalacji i uruchomienia: systemy operacyjne, systemy 
baz danych (wraz z opisem struktury bazy dany) oraz innych komponentów 
(bibliotek, zestawy bibliotek, framework’ów itd.), dostarczonego oprogramowania, 

d.    Wykonawca dostarczy zapis całej historii wiadomości z komunikatora 
internetowego z Wykonawcą przy odbiorach przedmiotu umowy. 

  

Tabela nr 1 – Budowa nowych funkcjonalności 

Lp. Budowa nowych funkcjonalności 

  

1. 

1. Stworzenie nowej podstrony pt. Inspiracje, zawierającej wszystkie Inspiracje, 
do wyboru przez użytkownika; 
 
 

2. Tworzenie oraz edycja Inspiracji z panelu administratora; 
 
 

3. Do wyboru 2 szablony składające się na pliki graficzne i tekst (różne pod 
kątem rozmieszczenia plików graficznych i tekstu względem siebie); 

• możliwość dodania z panelu administratora plików graficznych 
z dysku lokalnego ( funkcja drag and drop) oraz plików 
graficznych już dodanych do bazy poprzez bazę wewnętrzną 
iART,  
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• implementacja funkcji  podglądu plików graficznych po 
zamieszczeniu w szablonie, 

• z automatycznie dostosowującym się layoutem, 
• dodawanie tekstów z poziomu panelu administratora 

 
 

4. Możliwość dodania na końcu każdej Inspiracji odnośników do powiązanych 
tematycznie Inspiracji - kliknięcie przez użytkownika w taki odnośnik powoduje 
przekierowanie go do tej Inspiracji (odnośniki w formie miniatury pliku graficznego 
i nazwy/tytułu). Dodawanie oraz ustalanie kolejności powiązanych pokazów z 
panelu administratora, w sekcji tworzenia lub edycji Inspiracji; 

. 

5. Dostosowanie rozwiązań szaty graficznej interfejsu do nowego rozwiązania 
na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego; 

2. 
1. Stworzenie nowej podstrony prezentującej tzw. strukturę zbiorów (1 szablon z 

plikami graficznymi i tekstem) z automatycznie dostosowującym się layoutem, 
do uploadu,  zasilenia tekstem, plikami graficznymi czy obiektami przez 
pracownika Zamawiającego  z poziomu panelu administratora; 
 
 

2. Możliwość edycji z poziomu panelu administratora elementów składowych 
podstrony: możliwość dodania pliku graficznego reprezentującego daną 
kolekcją, tytułu, krótkiego opisu (do 280 znaków) oraz przypisania 
odpowiedniego filtru “Kolekcje”; 
 
 

3. Przejście po kliknięciu przycisku/buttonu „zobacz więcej” pod odnośnikiem 
kolekcji (struktura zbiorów w e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy składa 
się na kolekcje) do strony głównej z wyszukiwarką, w której zostaną 
automatycznie już oznaczone filtry, co ma spowodować wyświetlenie tylko 
obiektów odpowiadających danej kolekcji. Informacja o przynależności 
danego obiektu do konkretnej kolekcji są przypisywane w panelu 
administratora, w sekcji edycji obiektu, w polu “Kolekcje”; 
 
 

4. Możliwość podglądu plików graficznych po zamieszczeniu w szablonie; 
 
 

5. Dostosowanie rozwiązań szaty graficznej interfejsu do nowego rozwiązania 
na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego. 

 

3. 
 

1. Stworzenie nowej podstrony prezentującej tzw. historię zbiorów (1 szablon z 
plikami graficznymi i tekstem); edycja podstrony z poziomu panelu 
administratora; 

• możliwość dodania z panelu administratora plików graficznych 
z dysku lokalnego ( funkcja drag and drop) oraz plików 
graficznych już dodanych do bazy poprzez bazę wewnętrzną 
iART,  
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• implementacja funkcji  podglądu plików graficznych po 
zamieszczeniu w szablonie, 

• zamieszczane w szablonie pliki graficzne są równane do 
szerokości i środka minus spacja - zamieszczane 
sekwencyjnie 

• z automatycznie dostosowującym się layoutem, 
• dodawanie tekstów z poziomu panelu administratora 

2. Możliwość podglądu plików graficznych po zamieszczeniu w szablonie; 
 
 
3. Dostosowanie rozwiązań szaty graficznej interfejsu do nowego rozwiązania 
na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego. 

4. Panel administratora ma wykorzystywać do edycji każdego pola tekstowego 
zaimplementowany w e-Katalogu uniwersalny edytor tekstowy.  

5. 
1. Zbudowanie ogólnej ścieżki eksportowej pomiędzy Facebookiem a e-

Katalogiem zbiorów Muzeum Warszawy (tj. załączenie w odnośnikach 
metadaty wspieranej przez Facebook), aby przy kopiowaniu i wklejaniu 
odnośnika (adresu ) na konto Facebook użytkownika wyświetlały się tam 
prawidłowe informacje - tzw. thumbnail, czyli miniaturka oraz krótki opis, 
pobierany z początku opisu danej sekcji wybranej karty obiektu, pokazu 
tematycznego, ścieżki tematycznej. 

 

2. Zaimplementowanie przycisku/buttonu Facebook do każdej karty obiektu, 
pokazu tematycznego lub ścieżki tematycznej, rozmieszczonego zgodnie z 
projektem Zamawiającego. Po kliknięciu pozwalałby na prawidłowe wyświetlanie 
się informacji na profilu Facebook użytkownika - tzw. thumbnail, czyli miniaturka 
oraz krótki opis, pobierany z początku opisu danej sekcji wybranej karty obiektu, 
pokazu tematycznego lub ścieżki tematycznej. 
 
 
3. Szczegółowy wytyczne dotyczące rozmieszczenia ikon  na poszczególnych 
podstronach są zawarte w projekcie wizualnym Zamawiającego. 

 

6. 
1. Dodanie w karcie obiektu kolejnego rozwijanego panelu z dodatkowymi 

informacjami dot. obiektu pt. “Sponsorzy”, pod panelem „Ścieżki tematyczne”. 
Mechanika działania funkcji oraz design identyczne, jak w przypadku 
pozostałych panelów rozwijanych, tj. „Udział w wystawach”, „Bibliografia”, 
„Ścieżki tematyczne”; 
 
 

2. możliwość dodania tekstu oraz plików graficznych w tym panelu z poziomu 
panelu administratora; 
 
 

3. dodanie w edycji karty obiektu funkcji “publikuj” lub “nie publikuj” dotyczącej 
treści wyświetlanej w panelu “Sponsorzy”. Jeżeli zostanie wybrana opcja “nie 
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publikuj”, to w karcie obiektu panel “Sponsorzy” nie będzie widoczny dla 
użytkownika e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy. W przypadku 
zastosowania opcji “publikuj” panel “Sponsorzy” będzie widoczny dla 
użytkownika wraz z zamieszczoną w niej treścią. 

7. 
1. Dostosowanie do Standardu WCAG 2.0 całości strony internetowej e-

Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 
2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych Dz.U. 2019 
poz. 848;  

 

2. wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania oraz zaimplementowania 
odnośnika w górnym pasku nawigacji. Kliknięcie na odnośnik ma uruchamiać 
rozwijany panel obsługi funkcji związanych z dostosowaniem e-Katalogu do 
standardów WCAG 2.0, tj. zmiany wielkości(trzy poziomy) i rodzaju 
czcionki(szeryfowa, bezszeryfowa), włączenie wersji wysokokontrastowej; 
 
 
3. powyżej opisany panel zostanie zaprojektowany przez Wykonawcę, który jest 
następnie zobowiązany  przedstawienia jego projektu do akceptacji 
Zamawiającego. Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, jest 
zobowiązany do zaimplementowania odnośnika oraz rozwijanego panelu w 
miejscu określonym przez Zamawiającego, zgodnie z jego wytycznymi. 

8. Implementacja kodu umożliwiającego poprawne wysyłanie danych oraz pełną 
integrację strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy z Google 
Analytics  

9. 
1. każdorazowo po kliknięciu “wstecz” użytkownik ma powrócić do dokładnie 

tego samego miejsca przez pójściem dalej.  
 
 

2. szczegóły logiki ww. mechanizmu do ustalenia w trybie roboczym. 
 

10. 
1. Zaimplementowanie funkcji “Załaduj więcej”. Funkcja ma na celu zastąpienie 

tzw. “Infinite scroll”, czyli funkcji nieskończonego przewijania. 
 
 

2. Limit ilości wyświetlanych elementów, po którym wyświetli się funkcja “Załaduj 
więcej”, zaimplementowana w formie przycisku, będzie zależny od  danej 
podstrony. Limit dla każdej z podstron zostanie określony przez 
Zamawiającego na podstawie zaproponowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań w środowisku testowym budowanej aplikacji. 
 
 

3. Szczegóły logiki ww. mechanizmu do ustalenia w trybie roboczym. 
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11. Przy akcji użytkownika „przewijanie do góry”  pojawia się (płynnie wysuwa) topbar z 
nawigacją „przyklejony” do góry okna.  

12. Zmiana designu interfejsu strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy w nawigacji stronami oraz dostosowanie designu do wszystkich 
funkcjonalności Zamawiającego na podstawie projektu wizualnego przedstawionego 
przez Zamawiającego. 

 

 

 

Zakres zadania II: świadczenie usługi rozwoju w okresie 1.01.2020r. – 
30.11.2020r. według przedstawionej przez Zamawiającego listy 
funkcjonalności wraz z wyznaczonymi przez Zamawiającego etapami 
wdrożenia i terminami dostarczenia tych funkcjonalności w okresie 
1.01.2020r. – 30.11.2020 r., w oparciu o projekt wizualny 
Zamawiającego 

 

a)  Etap I – Funkcjonalności wchodzące w skład I etapu zadania II – do 31 marca 

2020r. 

b) Etap II - Funkcjonalności wchodzące w skład II etapu zadania II – do 30 

czerwca 2020r. 

c) Etap III - Funkcjonalności wchodzące w skład III etapu zadania  II – do 30 

listopada 2020r. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do implementacji funkcjonalności zawartych w Tabeli nr 

2 - Rozwój funkcjonalności strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy wymagane przez Zamawiającego  w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020r. 
według przedstawionej przez Zamawiającego listy funkcjonalności wraz z 
wyznaczonymi przez Zamawiającego etapami budowy i terminami dostarczenia tych 
funkcjonalności w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020r., w oparciu o projekt wizualny 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu wskazanego w Tabeli 
nr 2 - Rozwój funkcjonalności strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy wymagane przez Zamawiającego  do załącznika numer 1. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z twórcą programu „iART” (repozytorium 
cyfrowe wizerunków zbiorów) w ramach wdrażania funkcjonalności, które tej 
współpracy wymagają. Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury bazy 
wewnętrznej Zamawiającego opartej na oprogramowaniu „iART”, a także wsparcie 
techniczne twórcy oprogramowania „iART” w zakresie odpowiedzi na pytania w ciągu 
24h. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu komunikatora 
internetowego z możliwością zapisywania i przechowywania historii, poprzez który 
będzie się odbywał kontakt z Wykonawcą i monitorowanie przez Zamawiającego 
postępu w pracach. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania responsywnych makiet, gotowych do 
implementacji na podstawie projektu wizualnego przedstawionego przez 
Zamawiającego oraz z uwzględnieniem zasad dotyczących identyfikacji wizualnej 
Zamawiającego zawartych w księdze znaku  do wszystkich planowanych podstron i 
funkcjonalności. Projekt wizualny wraz z krótkim opisem stosowanych rozwiązań 
stanowi załącznik do OPZ  

6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
responsywne makiety, obejmujące swoim zakresem funkcjonalności ze wszystkich 
trzech etapów zadania II, wykonane na podstawie projektu wizualnego 
Zamawiającego, do dnia 13 stycznia 2020r. Makiety mają zostać przedstawione w 
siedzibie głównej Zamawiającego podczas spotkania z projektantem UX/UI. Godziny 
i dni spotkania Strony ustalą w trybie roboczym, przy czym spotkanie będzie trwało 
maksymalnie 16 godzin zegarowych (2 dni robocze). Po ich akceptacji przez 
Zamawiającego, rozumianej jako wysłanie potwierdzenia e-mailem lub za pomocą 
komunikatora internetowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tzw. 
animated mockups  (rozumianych jako makiety ruchome, ukazujące planowane 
rozwiązania frontendowe) w ciągu 4 dni roboczych od dnia akceptacji. W przypadku 
braku akceptacji i konieczności poprawek w makietach lub/i w makietach ruchomych, 
Zamawiający dostarczy uwagi drogą e-mailową.. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia poprawionych makiet w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania uwag 
przez Zamawiającego. 

7. Po akceptacji przez Zamawiającego  makiet oraz makiet ruchomych Wykonawca 
rozpocznie implementację funkcjonalności i rozwiązań interfejsu w ramach 
pierwszego etapu a następnie drugiego i trzeciego warstwie backendowej oraz 
frontendowej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i dostosowania Panelu Administratora do 
nowych funkcjonalności, w zakresie, w jakim te funkcjonalności tego wymagają. 
Wykonawca zapewni możliwość edycji i zarządzania poszczególnymi 
funkcjonalnościami przez Zamawiającego z pozycji Panelu Administratora. 

9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu środowisko testowe, na każde żądanie 
Zamawiającego, w celu śledzenia i akceptacji postępów prac prowadzonych przez 
Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wysyłać zapytanie do Zamawiającego w 
celu otrzymania informacji niezbędnych do realizacji zadania, od których zależy 
wdrożenie logiki rozwiązań  w obrębie danej funkcjonalności. 

11.  Wykonawca zapewni poprawne wyświetlanie funkcjonalności strony internetowej w 
zakresie do trzech wersji wstecz dla popularnych przeglądarek względem wersji 
aktualnej (Firefox, Chrome, Egde, Safari, Opera, Internet Explorer). Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić zgodność strony internetowej z obowiązującymi, 
najnowszymi standardami kodowania znaków i standardem W3C. 

12.  Wykonawca zapewni, że strona internetowa e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy 
z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń  będzie spełniała 
najlepsze standardy Responsive Web Design, w szczególności jeżeli chodzi o [JT42] 

[KS43] sposób wyświetlania się strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy na urządzeniach z systemami operacyjnymi Mac OS, iOS, iPad OS, 
Windows, Android itp.. Wykonawca zapewni poprawne skalowanie, wyświetlanie i 
dostosowanie do przeglądarek internetowych oraz rozdzielczości i przekątnych 
ekranu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest, aby strona internetowa e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru na koniec każdego z etapów 
zadania II spełniała wymogi dostępności stron internetowych www wg standardu 
WCAG 2.0  zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 
stron internetowych i aplikacji mobilnych Dz.U. 2019 poz. 848. Strona e-Katalogu 
zbiorów Muzeum Warszawy powinna być poprawnie obsługiwana przez screen 
readery, czyli narzędzia asystujące wykorzystywane przez osoby z dysfunkcją 
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wzroku. Powinna posiadać możliwość poruszania się użytkownika po stronie 
internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy za pomocą skrótów 
klawiszowych, posiadać opcję zamiany rodzaju oraz wielkości czcionki, a także 
możliwość włączenia trybu wersji kontrastowej strony internetowej. Panel obsługi ww. 
funkcji powinien zostać zaprojektowany przez Wykonawcę, który jest następnie 
zobowiązany do przedstawienia tego projektu do akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, jest zobowiązany do 
zaimplementowania panelu u góry strony internetowej, w miejscu określonym przez 
Zamawiającego, zgodnie z jego wytycznymi. 

14.  Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy rozbudowie strony internetowej 
e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy wytycznych optymalizacji SEO (ang. Search 
engine optimization) oraz zastosowania tzw. przyjaznych linków. 

15. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdorazowo zgłosił gotowość do odbioru na 
koniec każdego etapu przypisanego w Tabeli nr 2 - Rozwój funkcjonalności strony 
internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy wymagane przez 
Zamawiającego do danego etapu realizacji zadania drugiego co najmniej w terminie 
5 dni przed upływem końcowego terminu rozliczeniowego danego kwartału. 

16. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru jest zobowiązany do przesłania 
za pośrednictwem wiadomości e-mail aktywnego linku do strony internetowej oraz do 
dostarczenia  drogą e-mailową lub na nośniku zewnętrznym zaktualizowanej 
dokumentacji strony internetowej  składającej się na: 

a.    dokumentację użytkową – instrukcje użytkownika końcowego, 

b.   dokumentację kodów źródłowych, która musi zawierać co najmniej 
opisany kod źródłowy oraz procedury kompilacji kodu – zawierającą [JT75] 

procedurę kompilacji kodu źródłowego, w tym przygotowania środowiska do 
kompilacji kodu źródłowego ze wskazaniem wszelkich niezbędnych narzędzi, 
parametrów i opcji instalacji niezbędnych komponentów ze szczegółowym 
opisem ich parametryzacji, 

c.    dokumentację administratora, opis typowych czynności 
administracyjnych, procedury backupu odtworzenia systemu Procedury 
instalacji – będzie zawierać szczegółowe procedury instalacji i uruchomienia: 
systemy operacyjne, systemy baz danych (wraz z opisem struktury bazy dany) 
oraz innych komponentów (bibliotek, zestawy bibliotek, framework’ów itd.), 
dostarczonego oprogramowania 

d.      Wykonawca dostarczy zapis całej historii wiadomości z komunikatora 
internetowego z Wykonawcą przy odbiorach przedmiotu umowy. 
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Tabela nr 2 - Rozwój funkcjonalności strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy wymagane przez Zamawiającego 

 

  

Etapy 
realizacji 

zadania]  II 

Czas realizacji etapów 
zadania 

Pozycja
  danej 
części 

  

Wskazane funkcjonalności strony internetowej e-
Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy 

Etap 
I 

  

Styczeń – 
marzec 

(01.01.2020 
– 

31.03.2020) 

  

1. 
1. Zbudowanie ogólnej ścieżki eksportowej 

pomiędzy Pinterestem a e-Katalogiem 
zbiorów Muzeum Warszawy (tj. załączenie w 
linkach metadaty wspieranej przez Pinterest), 
aby przy kopiowaniu i wklejaniu linku na 
konto Pinterest użytkownika wyświetlały się 
tam prawidłowe informacje - tzw. thumbnail, 
czyli miniaturka oraz krótki opis, pobierany z 
początku opisu danej sekcji wybranej karty 
obiektu, sekcji podstrony Inspiracje, sekcji 
podstrony Teksty, sekcji podstrony Edukacja 
oraz pojedynczej kolekcji użytkownika; 
 
 

2. Zaimplementowanie przycisku/buttonu 
Pinterest do każdej karty obiektu, do każdej 
sekcji podstrony Inspiracje, do każdej sekcji 
podstrony Teksty, do każdej sekcji podstrony 
Edukacja oraz do każdej kolekcji użytkownika 
który po kliknięciu pozwalałby na prawidłowe 
wyświetlanie się informacji na profilu 
Pinterest użytkownika - tzw. thumbnail, czyli 
miniaturka oraz krótki opis, pobierany z 
początku opisu danej sekcji wybranej karty 
obiektu, sekcji podstrony Inspiracje, sekcji 
podstrony Teksty lub pojedynczej kolekcji 
użytkownika, sekcji podstrony Edukacja oraz 
pojedynczej kolekcji użytkownika; 
 
 

3. Szczegółowe wytyczne dotyczące 
rozmieszczenia ikon  na poszczególnych 
podstronach są zawarte w projekcie 
wizualnym Zamawiającego. 
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2. 
1. Rozszerzenie obszaru wyszukiwania 

wyszukiwarki na stronie głównej o pole 
„aktualne wystawy” zamieszczone na karcie 
obiektu; 
 
 

2. Dodanie na stronie głównej, w sekcji „Pokaż 
tylko” kolejnego pola checkboxa pt. „Na 
wystawie głównej”. Zaznaczeniu tego pola 
sprawi, że na stronie głównej zostaną 
wyświetlone jedynie te obiekty, które 
posiadają wpis w polu “aktualna wystawa”. 

3. 
1. Korekcja layoutu eksportowanego pliku PDF 

z zawartymi informacjami z kart obiektów 
(pliku z pojedynczą kartą obiektu lub kilkoma 
– podstrona „Moja Kolekcja”).  Layout pliku 
PDF ma zachować odwzorowanie 
formatowania zaimplementowanego w karcie 
obiektu wraz z dostosowaniem 
odpowiedniego wyświetlania się więcej niż 
jednego obiektu na stronę; 
 
 

2. Jeżeli treść obiektu nie mieści się na jednej 
stronie skalowanie, ma nastąpić jego 
skalowanie(rozmiar czcionki,) tak aby cała 
treść znajdowała się w granicach jednej 
strony w dokumencie PDF. 

4. 
1. Panel administratora – Dodanie funkcji 

filtrowania po polu numer ewidencyjny i 
nazwa obiektu w każdym polu „Dodaj kolejne 
Eksponaty”. 

5. Panel administratora   

1. Dodanie mechanizmu sortowania/układania 
kolejności wyświetlania się pokazów 
tematycznych  

2. Dodanie mechanizmu sortowania/układania 
kolejności wyświetlania się plików graficznych 
w sekcjach podstron Inspiracje oraz Teksty 
(drag and drop lub podobna funkcja). 
 
 



13 
 

6. Panel administratora 

1. Dodanie kolumn “highlight”, “promoted” i 
“superpromoted” w podstronie panelu 
administracyjnego “Eksponaty”.  

2. Każda z kolumn ma zawierać funkcję 
przypisania danego eksponatu 
doodpowiedniej  grupy  “highlight”, 
“promoted” i “superpromoted” w formie 
checkboxa; 

3. dodanie  w podstronie panelu 
administracyjnego “Eksponaty” filtrowania 
eksponatów po  “highlight”, “promoted”, 
“superpromoted” oraz po kolekcjach 

  

7. 

Panel administratora - Dodanie funkcji 
umożliwiającej cofnięcie każdej edycji, zmiany, 
usunięcia elementu, aż do momentu zapisania 
następnej zmiany.  
 

8. 
1. Zaimplementowanie funkcji umożliwiającej 

zmianę przez użytkownika wersji językowej e-
Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy na 
angielską. Funkcja uwzględnia wyświetlanie 
pakietu lokalizacyjnego j. angielskiego 
dotyczącego wszystkich niemodyfikowalnych 
elementów strony 
 
 

2. dodanie możliwości opcji wpisywania 
anglojęzycznych wersji wszystkich 
niemodyfikowalnych elementów strony z 
poziomu panelu administratora 

Etap 
II 

  

Kwiecień – 
czerwiec 

(01.04.2020 – 
30.06.2020) 

1. 
1. Zbudowanie ogólnej ścieżki eksportowej 

pomiędzy Instagramem a e-Katalogiem 
zbiorów Muzeum Warszawy (tj. załączenie w 
linkach metadaty wspieranej przez 
Instagram), aby przy kopiowaniu i wklejaniu 
linku na konto Instagram użytkownika 
wyświetlały się tam prawidłowe informacje - 
tzw. thumbnail, czyli miniaturka oraz krótki 
opis, pobierany z początku opisu danej sekcji 
wybranej karty obiektu, sekcji podstrony 
Inspiracje, sekcji podstrony Teksty, sekcji 
podstrony Edukacja oraz pojedynczej kolekcji 
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użytkownika; 
 
 

2. Zaimplementowanie przycisku/buttonu 
Instagram do każdej karty obiektu, sekcji 
podstrony Inspiracje, sekcji podstrony Teksty 
lub sekcji podstrony Edukacja oraz 
pojedynczej kolekcji użytkownika; który po 
kliknięciu pozwalałby na prawidłowe 
wyświetlanie się informacji na profilu 
Instagram użytkownika - tzw. thumbnail, czyli 
miniaturka oraz krótki opis, pobierany z 
początku opisu danej sekcji wybranej karty 
obiektu,  sekcji podstrony Inspiracje, sekcji 
podstrony Teksty, sekcji podstrony Edukacja 
oraz pojedynczej kolekcji użytkownika; 
 
 

3. Szczegółowy wytyczne dotyczące 
rozmieszczenia ikon  na poszczególnych 
podstronach są zawarte w projekcie 
wizualnym Zamawiającego. 

2. 
1. Dodanie funkcji umożliwiającej 

administratorowi zmianę banneru tytułowego 
na stronie głównej (tzw. „banner header 
plugin”), na jeden z 2 szablonów różniących 
się designem 
 
 

2. Dwa szablony banneru będą składać się na 
pliki graficzne (do wgrania z dysku lokalnego) 
oraz na pola edytowalnego tekstu 
 
 

3. Możliwość podglądu plików graficznych i 
tekstu po zamieszczeniu w szablonie 
 
 

4. Szczegółowe wytyczne dotyczące 
rozmieszczenia plików graficznych i tekstu 
względem siebie, odstępy pomiędzy tymi 
polami oraz ich rozmiary(stała wysokość i 
szerokość) są zawarte w projekcie wizualnym 
Zamawiającego.  

3. 
1. Implementacja funkcji umożliwiającej 

zamieszczenia z poziomu panelu 
administratora tzw. “landing page” w miejscu 
górnego paska nawigacji oraz baneru 
“header plugin” na stronie głównej.  
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2. Na “landing page” składa się plik graficzny(do 
wgrania z dysku lokalnego), pola tekstowego 
o stałej wysokości i szerokości oraz górny 
pasek nawigacji, którego wszystkie elementy 
mają mieć możliwość zmiany koloru z 
poziomu panelu administratora.  
 
 

3. “Landing page” pojawia się w momencie: 

a.  otwarcia strony 

b.  w momencie w którym użytkownik 
przewinie (używając tzw. scrolla) do 
określonego momentu na początku strony  

4. “Landing page” znika w momencie, kiedy 
użytkownik przewinie (używając tzw. scrolla)  do 
dołu strony, a w przypadku zadziałania funkcji 
“przyklejonego paska nawigacyjnego”(pasek 
pojawia się, kiedy użytkownik zrobi scroll do 
góry) ma pojawić się pierwotny pasek nawigacji; 
 
 
 
5. szczegóły logiki ww. mechanizmu do 
ustalenia w trybie roboczym. 

4. Zaimplementowanie funkcji dopasowującej ułożenie 
plików graficznych zamieszczanych w prawej części 
stopki. Zależnie od ich ilości (maksymalna ilość to 
cztery) mają one odpowiednio wypełniać przestrzeń - 
zgodnie z projektem wizualnym Zamawiającego. 

5. Stworzenie filtru „po tematach” wraz z 
dostosowaniem i  stworzeniem nowego obszaru w 
layoucie strony głównej – panel z oddzielnymi 
buttonami dla każdej ww. kategorii wraz z tytułem i 
miniaturowym zdjęciem. Kliknięcie na jeden z tego 
typu buttonów ma spowodować, że na stronie 
głównej zostaną wyświetlone tylko te 
eksponaty/obiekty, którym wcześniej „przypisano” 
daną kategorię. Musi być możliwym przypisanie kilku 
kategorii do jednego eksponatu/obiektu. 
Zaimplementowanie takiego filtra wymaga 
stworzenia ścieżki eksportowej między folderem w 
bazie wewnętrznej Zamawiającego opartej na 
oprogramowaniu iART a e-Katalogiem zbiorów 
Muzeum Warszawy,  który musi być zasilany 
metadanymi eksportowanymi z ww. folderu. 
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Przypisywanie kategorii będzie odbywać się z 
poziomu bazy wewnętrznej Zamawiającego opartej 
na oprogramowaniu iART. Projekt wizualny tej 
funkcjonalności zostanie dostarczony przez 
Zamawiającego. 

Etap 
III 

Lipiec – 
wrzesień 

(01.07.2020 
– 

30.11.2020) 

1. 
1. Stworzenie nowej podstrony oraz dodanie jej 

w górnym pasku nawigacji pt. “Edukacja”; 
2. Dzielącej się na dwie sekcje (pt. “Przeczytaj” 

oraz “Posłuchaj”) w obrębie samej podstrony. 
Każda z sekcji będzie zawierała listę z 
odnośnikami (na odnośnik będzie się składał 
plik graficzny oraz nazwa ścieżki) do danych 
sekcji otwieranych, jako kolejne podstrony. 
Projekt wizualny podstrony  „Edukacja” oraz 
podstron jej poszczególnych sekcji (pt. 
“Przeczytaj” oraz “Posłuchaj”)  zostaną 
dostarczone przez Zamawiającego; 

3. Możliwość edycji z poziomu panelu 
administratora odnośników w obrębie danej 
sekcji: 
 dodanie  pliku graficznego, tytułu, podtytułu 
(do 200 znaków). 
 

4. W ramach podstron „Przeczytaj” i „Posłuchaj” 
do wyboru 2 szablony (zawsze te same do 
danej podstrony) składające się na pliki 
graficzne, pliki audio i tekst (różne pod kątem 
rozmieszczenia plików graficznych i tekstu 
względem siebie); 

• możliwość dodania z panelu 
administratora plików 
graficznych z dysku lokalnego 
( funkcja drag and drop) oraz 
plików graficznych już 
dodanych do bazy poprzez 
bazę wewnętrzną iART,  

• implementacja 
funkcji  podglądu plików 
graficznych po zamieszczeniu 
w szablonie, 

• z automatycznie 
dostosowującym się layoutem, 

dodawanie tekstów z poziomu panelu 
administratora 
 
 
 

5. Sekcje podstrony “Edukacja” będą posiadały 
odrębne, niezależne od siebie mechanizmy 
przewijania - własny pasek przewijania  
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6. Dodanie funkcji umożliwiającej 
zamieszczanie przez administratora plików 
audio w sekcjach podstrony Edukacja; 
wygląd pliku audio ma zostać zaprojektowany 
przez Wykonawcę, aby zawsze zachowywał 
ten sam wygląd, niezależnie od przeglądarki 
używanej przez użytkownika. Plik audio musi 
być jednolity dla całego e-katalogu. 
 
 

7. Sekcje podstrony Edukacja mają się 
integrować z Facebookiem, Instagramem 
i  Pinterestem zgodnie z ogólnie 
zaimplementowanym schematem e-Katalogu 
zbiorów Muzeum Warszawy; 
 
 

8. Możliwość dodania na końcu każdej 
podstrony z sekcji “Przeczytaj” oraz 
“Posłuchaj” odpowiednich odnośników do 
powiązanych tematycznie innych obiektów z 
tej samej sekcji  - kliknięcie przez 
użytkownika w taki odnośnik powoduje 
przekierowanie go do innego obiektu sekcji  
“Przeczytaj” oraz “Posłuchaj” (odnośniki w 
formie miniatury pliku graficznego i 
nazwy/tytułu). Dodawanie oraz ustalanie 
kolejności powiązanych obiektów z  panelu 
administratora, w sekcji tworzenia lub edycji 
danej sekcji; 

9. Szczegółowe wytyczne dotyczące 
rozmieszczenia ikon  na poszczególnych 
podstronach są zawarte w projekcie 
wizualnym Zamawiającego. 

2. Dodanie funkcji umożliwiającej zamieszczanie przez 
administratora plików audio w sekcjach podstrony 
Teksty. Wygląd pliku audio ma zostać 
zaprojektowany przez Wykonawcę, aby zawsze 
zachowywał ten sam wygląd, niezależnie od 
przeglądarki używanej przez użytkownika. Plik audio 
musi być jednolity dla całego e-katalogu.  

3. Podpięcie zewnętrznego narzędzia do tagowania 
całego e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy dla 
trafniejszego pozycjonowania w wyszukiwarkach 
internetowych. 
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4. 
1. Stworzenie w każdej sekcji podstron Teksty 

oraz Inspiracje “panelu tagów”. 
Funkcjonalność ta zakłada, że kiedy 
użytkownik kliknie danego taga, zostanie 
wykonane filtrowanie “pokaż tylko” zgodnie z 
zaznaczonym tagiem w obrębie danej 
podstrony tj. Inspiracje oraz Teksty; 
 
 

2. wygląd panelu na podstawie projektu 
wizualnego Zamawiającego; 
 
 

3. Funkcja przypisywania tagów sekcjom 
podstron Teksty oraz Inspiracje ma być 
możliwa z poziomu panelu 
administracyjnego. Przypisywanie tagów 
(jednego lub kilku) musi być możliwe z 
otwartej listy podczas tworzenia lub edycji 
sekcji podstron Teksty oraz Inspiracje. 
Przypisanie tagów będzie możliwe na 
zasadzie wybrania go z wcześniej utworzonej 
listy tagów (otwarty słownik). Możliwość 
uzupełniania listy tagów o nowe pozycje 
będzie możliwa zgodnie z zasadą otwartego 
słownika. 

  

5. Optymalizacja całego e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy pod kątem  SEO ( ang. - Search Engine 
Optimalization)  dla jak najlepszego pozycjonowania 
strony w wyszukiwarce – optymalizacja oraz 
uporządkowanie struktury nagłówków, meta tagów 
title oraz description, adresów url (w tym dodanie 
przyjaznych adresów url oraz slugów do adresów 
url), linkowania wewnętrznego; analiza duplikacji i jej 
przeciwdziałanie. Optymalizacja dotyczy wszystkich 
stron i podstron e-Katalogu zbiorów Muzeum 
Warszawy. 
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6.  Dodanie funkcji tworzenia konta użytkownika e-
Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy.  

1. rejestracja oraz logowanie za pomocą adresu 
e-mailowego, kont Facebook lub Google; 

 

2. potwierdzenie rejestracji oraz odzyskiwanie 
hasła za pomocą emaila; 
 
 
3. funkcja ma umożliwiać zalogowanemu 
użytkownikowi tworzenie własnych kolekcji 
(funkcja „Moja kolekcja”), zapisywania ich, 
nazywania, usuwania, eksportowania do pliku pdf 
lub edytowania; 
 
 
4. funkcja ma umożliwiać użytkownikowi 
udostępniać swoje kolekcje w obrębie e-Katalogu 
zbiorów Muzeum Warszawy do wglądu innym 
użytkownikom, ale zależnie od tego czy oznaczy 
je wcześniej, jako “publiczne”(widoczne) lub 
“prywatne”(niewidoczne); 
 
 
5. funkcja umożliwiająca użytkownikowi e-
Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy na 
przeglądanie kolekcji innych użytkowników 
 

6. zaimplementowanie funkcji udostępniania 
stworzonych przez użytkownika poprzez 
Facebook, Instagram oraz Pinterest zgodnie z 
zaimplementowanym w e-Katalogu zbiorów 
Muzeum Warszawy w pojedynczej kolekcji 
użytkownika; 
 

7. zmiana podstrony “Moja Kolekcja”, na której 
będą znajdować się  informacja o możliwości 
stworzenia własnego konta w formie odnośnika 
do logowania/rejestracji lub do kreatora pierwszej 
kolekcji bez konieczności posiadania konta. 
Druga część podstrony ma zawierać odnośniki do 
kolekcji innych użytkowników. Odnośnik składać 
się ma na kilka miniatur eksponatów/obiektów 
zawartych w danej kolekcji, jej tytuł, data 
utworzenia oraz nazwę użytkownika; 
 

8. zaimplementowanie podstrony ukazującej 
zawartość stworzonej przez użytkownika kolekcji, 
na którą będą się składać dodane obiekty, a 
poniżej odnośniki do już stworzonych przez tego 
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użytkownika kolekcji  
 

9. dodawanie obiektów do “Moje kolekcje” ze 
strony głównej/mozaiki oraz z kolekcji innych 
użytkowników, przy pomocy 
ikony  zamieszczonej na zdjęciu obiektu - bez 
potrzeby wchodzenia w kartę obiektu; 
 

10. panel wyboru dodania obiektu do konkretnej 
kolekcji użytkownika, w przypadku, kiedy ma ich 
więcej niż jedną lub stworzenia nowej kolekcji; 
 

11. projekt wizualny szablonów dotyczących 
podstrony „Kolekcje” zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego; 

 
jednocześnie, powinna zostać zachowana 
obecna funkcjonalność strony e-Katalogu zbiorów 
Muzeum Warszawy z możliwością stworzenia 
własnej kolekcji oraz jej wyeksportowania do pliku 
pdf, bez konieczności logowania. 

 

  

III. Zapewnienie utrzymania infrastruktury, wsparcie serwisowe i hosting strony internetowej 
od dnia 1.01.2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. 

1.    Wykonawca zapewni usługi utrzymania, hostingu i wsparcia serwisowego 
strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy od dnia zawarcia  umowy. 

2.    Wykonawca zapewni niezbędne zasoby w postaci infrastruktury oraz 
oprogramowania dla uzyskania poprawnej, wydajnej i nieprzerwanej pracy strony 
internetowej e-Katalogu Zbiorów Muzeum Warszawy. 

3.    Wykonawca zapewni, że infrastruktura przygotowana do realizacji przedmiotu 
zamówienia będzie znajdowała się na terytorium jednego z państw należącego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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4.    Wykonawca zapewni przeniesienie strony internetowej e-Katalogu zbiorów 
Muzeum Warszawy oraz wszystkich komponentów i elementów z nią związanych 
potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania na przygotowaną infrastrukturę. 
Przeniesienie strony internetowej zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia zawarcia  umowy. 

5.    Wykonawca uruchomi stronę internetową e-Katalogu Zbiorów Muzeum 
Warszawy na przygotowanej infrastrukturze oraz udostępni wszystkie funkcjonalności 
wraz z aktualnymi danymi strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy. 

6.    Wykonawca zobowiązany do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji 
przeniesionej strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy w terminie 30 
dni roboczych od dnia przeniesienia. 

7.       Wykonawca zapewni wydajność strony internetowej (wydajność dotyczy warstwy 
sprzętowej/ infrastruktury technicznej, łącza internetowego oraz aplikacji), umożliwiającą 
w tym samym czasie rzeczywistym dostęp do strony internetowej dla - 50 Użytkowników 
przy założeniach, że dla każdego Użytkownika maksymalny czas ładowania każdej 
pojedynczej strony z całą jej zawartością  wynosi do 4 sekund. 

8.    Wykonawca jest zobowiązany do tworzenia codziennych przyrostowych kopii 
zapasowych bazy danych i strony internetowej z 7-dniową retencją oraz do ich odtwarzania 
w przypadku wystąpienia awarii. Zamawiający ma prawo wymagać udostępnienia kopii 
bazy danych na żądanie. 

9.       Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności usługi strony 
internetowej katalogu na poziomie 99,5 % w skali roku, z tym, że pojedyncza przerwa w 
dostawie nie może być dłuższa niż 4h w ciągu miesiąca a odstępy między kolejnymi 
przerwami nie mogą mieć mniej niż 7 dni. 

10.   Wykonawca w razie niedostępności usługi jest zobowiązany zaimplementować stronę 
zawierającą komunikat o prowadzeniu prac technicznych na podstawie projektu 
wizualnego Zamawiającego. 

11.  Wykonawca może prowadzić czynności konserwacyjne w godzinach wyznaczonych 
przez Zamawiającego tj. 2:00-4:00 czasu polskiego (tzw. okna serwisowe). Wykonawca 
jest zobowiązany do informowania każdorazowo Zamawiającego o tzw. oknach 
serwisowych w innych przypadkach niż powyższe. 

12.  Wykonawca jest zobowiązany do odzyskiwania pełnej sprawności systemu po awarii, 
niebędącej z winy Zamawiającego. Poprzez pełną sprawność rozumiane jest przywrócenie 
jej funkcjonalności do stanu, jak przed awarią. Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego drogą mailową o przywróceniu sprawności systemu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego dostarczenia raportu wykazującego 
zużycie zasobów utrzymania e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy za miniony miesiąc. 

14.   Wykonawca dostarczy na zewnętrznym nośniku danych (np. CD lub dysk zewnętrzny) 
pełną kopię strony internetowej e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy oraz wszystkie jej 
dane, statystyki, logi oraz aktualny kod źródłowy i pełną aktualną dokumentację Strony 
internetowej co najmniej raz na pół roku i na każde żądanie Zamawiającego jednak nie 
częściej jak raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem, że w okresie ostatniego miesiąca 
obowiązywania umowy, Wykonawca dostarczać je będzie na każde żądanie 
Zamawiającego. 

15.   Wykonawca zapewni odpowiedni i zgodny z ogólnoeuropejskimi normami poziom 
bezpieczeństwa strony internetowej celem uniemożliwienia dokonania jakiegokolwiek 
włamania, uzyskania jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do serwerów czy baz 
danych strony internetowej. 
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16.   Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w dokumentacji: schematu połączeń 
komponentów i oprogramowania wykorzystanego do zamówienia; opisu i specyfikacji 
wymagań sprzętowych i oprogramowania (konieczne do pełnego uruchomienia całości 
rozwiązania); wykazu użytych licencji do oprogramowania. 

  

 

 


