
 

 
Załącznik nr 4 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 



1. Wstęp 

 

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, przetestowanie i wdrożenie wraz  

z umieszczeniem na platformach Google Play i AppStore nowej aplikacji wraz z systemem 

zarządzania jej treścią, zwanym dalej CMS, przeznaczonej na urządzenia mobilne pracujące  

w oparciu co najmniej o systemy  iOS i Android. Aplikacja ma służyć udostępnianiu unikatowego 

zbioru zdigitalizowanych materiałów pochodzących z Archiwum i Kolekcji Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie MOCAK zwanego dalej Zamawiającym lub Muzeum. Aplikacja 

mobilna stanowiąca przedmiot zamówienia ma umożliwiać selektywną prezentację tego zbioru 

w formie przewodnika po ekspozycji. Przewodnik ten winien być tworzony  

w odniesieniu do prac znajdujących się na aktualnych wystawach, system zarządzania treścią 

powinien umożliwiać Zamawiającemu zarządzanie treścią przewodnika. Aplikacja winna 

wykorzystywać urządzenia typu beacon. 

Podstawową funkcją aplikacji będzie wsparcie doświadczenia zwiedzania  ekspozycji 

MOCAK-u kierowane do różnych grup odbiorców i poszerzenie wiedzy tych osób o informacje 

dotyczące obiektów na co dzień niewidocznych, nie eksponowanych a stanowiących zasób 

Archiwum i Kolekcji MOCAK-u zwanych dalej Archiwum i Kolekcją. Kluczową cechą sposobu  

w jaki ustrukturyzowane mają być zasoby aplikacji będzie powiązanie informacji dotyczących 

elementów widocznych na wystawie, reprezentowanych przez konkretne dzieła z zazwyczaj 

niewidocznymi dla zwiedzających zasobami Archiwum i Kolekcji.  

 

2. Cele powstania 

 

Celem wytworzenia i wdrożenia aplikacji stanowiącej przedmiot zamówienia jest 

udostępnienie zasobów Archiwum i Kolekcji poprzez stworzenie kontekstowego przewodnika 

po ekspozycjach wykorzystującego materiały i informacje opracowywane podczas procesu 

inwentaryzacji zbiorów Archiwum i Kolekcji. Zostanie on uznany za osiągnięty jeżeli aplikacja 

będzie oferowała spójną pod względem wizualnym i użytkowym funkcję przewodnika 

pozwalającego zwiedzającym na dostęp do treści związanych z konkretnymi obiektami  

i powiązanymi z nimi zasobami Archiwum i Kolekcji oraz będzie pozwalała na intuicyjną 

nawigację po budynkach Zamawiającego, a także będzie wyposażona w CMS pozwalający  



co najmniej na edycję wszystkich elementów składowych aplikacji, a w szczególności tekstów, 

obrazów i ich układu.  

 

Oprogramowanie winno służyć wsparciu działalności wystawienniczej, przez 

zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, ponadto winno pozwalać publiczności ekspozycji na 

zdobywanie poszerzonej wiedzy o kontekstach towarzyszących określonym dziełom 

prezentowanym na wystawach o materiały pochodzące z Archiwum i Kolekcji. Aplikacja winna 

osiągnąć cel informacyjny przyczyniający się do poszerzania świadomości swoich odbiorców o 

określone fakty oraz interpretację danych zjawisk w sztuce współczesnej a także wpłynąć 

pozytywnie na  jakość wizyty w MOCAK-u oraz decyzję o ponownych odwiedzinach.   

 

3. Zasoby aplikacji 

 

Archiwum i Kolekcja w obszarze związanym z aplikacją udostępni w przeważającej 

mierze cyfrowe wizerunki fotografii, negatywów i diapozytywów, które po stopniowym 

przejściu procesu digitalizacji będą sukcesywnie opracowywane w inwentaryzacyjnym systemie 

bazodanowym, który nie stanowi przedmiotu zamówienia i działa niezależnie  

w infrastrukturze Zamawiającego. Przez cyfrowy wizerunek rozumie się plik graficzny  

w formacie *.jpg lub *.png w rozdzielczości i jakości ustalonej przez Wykonawcę  

z Zamawiającym na etapie realizacji aplikacji. Dane zawarte w inwentaryzacyjnym systemie 

bazodanowym mogą być udostępniane dalej poprzez istniejący mechanizm API.  

Aplikacja musi mieć możliwość korzystania z danych udostępnianych poprzez API systemu 

inwentaryzacyjnego.  

Zdigitalizowane materiały z Archiwum i Kolekcji obejmują ponad 9 500 obiektów  

pogrupowanych w 6 podzbiorów: 

1. Negatywy z Archiwum Mariana Eilego; 

2. Odbitki fotograficzne Mikołaja Smoczyńskiego z Kolekcji; 

3. Negatywy i diapozytywy z Archiwum Mieczysława Porębskiego; 

4. Negatywy i diapozytywy z Archiwum Mikołaja Smoczyńskiego; 

5. Diapozytywy z Archiwum Władysława Hasiora; 

6. Negatywy i diapozytywy z Archiwum Artystów; 



W sposobie działania aplikacji zarówno od strony użytkowej jak i funkcjonalnej muszą zostać 

uwzględnione następujące typy zasobów: 

 Obiekt z Archiwum lub Kolekcji - opisy obiektów pochodzących z Archiwum lub Kolekcji 

oraz ich wizerunki cyfrowe. Treść opisów obiektów oraz ich wizerunki cyfrowe mają być 

pobierane z systemu inwentaryzacyjnego do systemu zarządzania treścią aplikacji (CMS) 

poprzez mechanizm API. Import będzie dotyczył tylko wybranych obiektów 

przeznaczonych do migracji z poziomu inwentaryzacyjnego systemu bazodanowego. 

System zarządzania treścią CMS zamawianej aplikacji winien umożliwiać edycję 

pobranych treści co najmniej w zakresie edycji wszelkich importowanych danych, a w 

szczególności tekstów (treści) oraz obrazów. Na typowy zasób tego typu składa się: (1) 

tekst zawierający podstawowe parametry fizyczne obiektu, identyfikację autora, datę 

powstania, opis obiektu; (2) cyfrowe wizerunki obiektu. Ten typ zasobu będzie 

wytwarzany i dostarczany przez Zamawiającego. CMS aplikacji po zaimportowaniu 

danych poprzez API musi pozwalać na pełną edycję tekstów oraz zmiany lub 

dodania/usunięcia cyfrowych wizerunków. Zamawiający poprzez CMS będzie miał 

możliwość użycia tylu obiektów z Archiwum lub Kolekcji ile uzna za stosowne. Aplikacja 

powinna zapewniać obsługę minimum 1000 obiektów z Archiwum lub Kolekcji 

jednocześnie pozwalając na ich przeglądanie, filtrowanie, sortowanie i przeszukiwanie 

w ramach CMS; 

 Obiekt na ekspozycji/POI - teksty, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, pliki wideo lub łącza do 

zewnętrznych stron internetowych dotyczące obiektów na ekspozycji (wizerunki 

cyfrowe w formatach: .jpg .png; filmy w formatach: .avi, .mp4; audio w formacie: .mp3;). 

Ten typ zasobu będzie tworzony i zarządzany wyłącznie z poziomu systemu zarządzania 

treścią aplikacji (CMS). Zawartość każdego punktu będzie redagowana w odniesieniu do 

konkretnego obiektu na ekspozycji. Na typowy zasób tego typu może składać się: (1) 

tekst o różnej objętości zawierający opis danego obiektu; (2) cyfrowe wizerunki; (3) 

nagranie dźwiękowe (4) film wideo także umieszczony na przykład w zewnętrznym 

serwisie YouTube  lub wewnątrz pakietu danych aplikacji. CMS aplikacji musi pozwalać 

na rozbudowaną edycję tego typu zasobu pozwalając edycję tekstu, obsługę linków 

zewnętrznych, osadzanie filmów wideo oraz nagrań z co najmniej dwóch serwisów 

zewnętrznych (np. YouTube, vimeo)  jak również na dodawanie filmów wideo oraz 

nagrań dźwiękowych bezpośrednio do treści danego POI. CMS aplikacji musi pozwalać 



na powiązanie danego POI z określonym beaconem oraz możliwość modyfikacji tego 

powiązania. Zamawiający poprzez CMS będzie miał możliwość ustawienia tylu POI  ile 

uzna za stosowne i powiązania ich z dostępnymi beaconami bluetooth. Aplikacja 

powinna zapewniać obsługę minimum 200 POI jednocześnie pozwalając na ich 

przeglądanie, filtrowanie, sortowanie i przeszukiwanie w ramach CMS; 

 Mapa Muzeum - graficzna reprezentacja rozkładu budynków uwzględniająca ich rozkład 

przestrzeni wewnętrznych. Przygotowanie graficzne mapy jest elementem zamówienia, 

mapa musi stylistycznie nawiązywać do wyglądu aplikacji a także  

być spójna pod względem stylistycznym i użytkowym (np. elementów nawigacji)  

z całością interface'u aplikacji. Zamawiający dysponuje rzutami architektury w formie 

plików CAD, które zostaną udostępnione na żądanie Wykonawcy.  

Mapa winna pozwalać w sposób intuicyjny na nawigację po przestrzeniach 

Zamawiającego, a w oparciu o dane pochodzące z urządzeń typu beacon umożliwiać na 

określenie przybliżonej pozycji zwiedzającego w przestrzeni. Mapa musi uwzględniać 

wszystkie kluczowe z punktu widzenia zwiedzających elementy infrastruktury 

Zamawiającego takie jak np.: toalety, kawiarnia, archiwum, biblioteka, wyjścia 

ewakuacyjne;  

 Informacje o Muzeum - zbiór podstawowych informacji o MOCAK uwzględniających 

takie elementy jak: godziny pracy, ceny biletów, dane kontaktowe, adres internetowy, 

media społecznościowe, podstawowe zasady zwiedzania. Dane te zostaną dostarczane 

przez Zamawiającego i muszą być w pełni modyfikowalne z poziomu CMS aplikacji. 

Zasób ten winien mieć możliwość umieszczenia ciągów tekstowych o dowolnej długości, 

zdjęć oraz odsyłaczy do innych stron internetowych. 

 Informacje o aplikacji - podstawowe informacje o samej aplikacji uwzględniające takie 

elementy jak na przykład: sposób działania, wymagania systemowe, zasadzie działania 

beaconów, konieczności lub braku konieczności korzystania z sieci Wi-Fi, sposobu 

finansowania aplikacji.  Dane te zostaną dostarczane przez Zamawiającego i muszą być 

w pełni modyfikowalne z poziomu CMS aplikacji. 

 

Wszystkie elementy tekstowe, a w tym również elementy nawigacji i inne niezbędne do 

prawidłowego pod względem użytkowym funkcjonowania części aplikacji muszą mieć 



możliwość wyświetlania co najmniej w języku polskim i angielskim. Treści dostarczane  

z inwentaryzacyjnej bazy danych przy pomocy API są dwujęzyczne. Pozostałe treści będą 

wprowadzane ręcznie w dwóch językach. Tłumaczenie elementów nawigacyjnych związanych 

z interfacem aplikacji jest częścią zamówienia. 

 

 

4. Sposób działania podstawowych funkcji 

 

1. Aplikacja winna być dostępna bezpłatnie na obu platformach, czyli: AppStore oraz 

Google Play, bezpośrednio z kont należących do Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

pomoc przy przygotowaniu kont i umieszczeniu aplikacji w platformach dystrybucyjnych 

oraz dostarczy komplet plików konieczny do umieszczenia aplikacji na wyżej 

wymienionych platformach; 

2. Aplikacja będzie miała zmienną zawartość, modyfikowaną z poziomu CMS, przy zmianie 

treści aplikacja winna pobrać w sposób automatyczny najbardziej aktualne dane 

stanowiące treść przewodnika uprzednio informując użytkownika o wielkości pakietu 

jaki zostanie pobrany. Ponadto aplikacja powinna pozwalać użytkownikowi na pracę w 

trybie online - bez pobierania wszystkich danych dla trybu offline. W takim przypadku 

użytkownik powinien zostać poinformowany, że aplikacja nie będzie funkcjonowała po 

rozłączeniu z siecią. 

3. Aplikacja winna pozwalać na zwiedzanie ekspozycji i dostęp do jej treści co najmniej na 

trzy sposoby: 

a. Poprzez wybranie danego POI z listy lub obszaru na mapie przez wskazanie na 

niego; 

b. Przy pomocy komunikacji z beaconami umieszczanymi przez Zamawiającego 

przy danym obiekcie. Zamawiający posiada 20 szt. beaconów firmy kontakt.io i 

udostępni je Wykonawcy. Wykonawca winien uruchomić, przetestować i 

wprowadzić do panelu zarządzania treścią wszystkie beacony oraz zapewnić ich 

obsługę serwisową, przez co rozumie się utrzymanie ich sprawności oraz 

okresową wymianę baterii, przez cały okres trwania gwarancji; 



c. Poprzez wpisanie trzycyfrowego, ustawianego z poziomu CMS unikatowego 

numeru punktu POI pozwalającego na dostęp do POI po wprowadzeniu numeru 

z klawiatury; 

4. Urządzenie odwiedzającego Muzeum z zainstalowaną aplikacją po znalezieniu się w 

zadanej poprzez panel CMS odległości od danego beacona lub po wpisaniu 

trzycyfrowego numeru winno wyświetlać treść danego POI. Treść określonego POI 

powinna być również wyświetlana po wybraniu go z listy. Z wyświetlaną treścią powinny 

wyświetlać się odpowiednie obiekty z Archiwum i Kolekcji. 

5. Aplikacja powinna umożliwiać wejście w tryb mapy i zwizualizowanie na niej pozycji 

odczytanego beacona oraz powrót do trybu przeglądania/czytania POI; 

6. Aplikacja powinna umożliwiać wyświetlenie obiektów z Archiwum i Kolekcji 

powiązanych z danym POI w formie linii czasu opierającej się na dacie powstania 

określonych obiektów. Linia ta powinna pozwalać użytkownikowi na intuicyjną 

nawigację pomiędzy obiektami z Archiwum lub Kolekcji w oparciu o ich datę powstania. 

Ten tryb wyświetlania winien w sposób jasny i zrozumiały z punktu widzenia 

użytkownika pozwalać na zorientowanie się w chronologii powstania obiektów; 

7. Aplikacja ma mieć możliwość wyświetlania komunikatów typu push których treść można 

ustawić z poziomu CMS. Powiadomienie push zawierające co najmniej tekst i obrazek 

powinno być wysyłane z panelu CMS na żądanie, a także według zaplanowanego 

wcześniej harmonogramu wysyłania powiadomień. Wysłane powiadomienia będą 

przekierowywały bezpośrednio do wskazanych na poziomie CMS treści aplikacji.  

5. Wymagania funkcjonalne aplikacji 

 

1. Aplikacja winna komunikować się z API Zamawiającego w oparciu o wzorzec REST; 

2. Aplikacja winna mieć możliwość wysyłania do użytkowników powiadomień push, za 

pomocą GCM/FCM/APNS; 

3. Aplikacja winna mieć możliwość komunikowania się z będącymi w posiadaniu przez 

Zamawiającego beaconami firmy kontakt.io, w ilości 20 szt. Jeżeli Wykonawca 

zdecyduje się na zastosowanie innych urządzeń to winien dostarczyć na swój koszt 20 

sztuk urządzeń oferujących tą samą funkcjonalność i jakość użycia co urządzenia 



Zamawiającego. Koszt utrzymania urządzeń, ich serwisowania (np. wymiany baterii) leży 

po stronie Wykonawcy przez okres obowiązywania gwarancji;  

4. Aplikacja nie służy do przetwarzania danych osobowych w myśl Ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). Winna jednak 

umożliwić akwizycję i zestawienie zanonimizowanych danych statystycznych, co 

najmniej: 

a. czasu trwania sesji; 

b. wykorzystania poszczególnych modułów aplikacji; 

c. wykorzystania archiwum; 

d. czasu wykorzystania poszczególnych punktów powiązanych z beaconami; 

e. średniego czasu trwania wizyty w Muzeum; 

f. ilości unikalnych urządzeń, na których zainstalowana została Aplikacja; 

g. ilości urządzeń, na których zainstalowana została Aplikacja obecnych w  Muzeum 

wielokrotnie; 

5. System zbierania danych winien zostać wyposażony w mechanizm do ich 

wizualizowania. Wizualizacja powinna obejmować co najmniej: wykresy kołowe 

utylizacji poszczególnych modułów aplikacji, wizualizacja w postaci mapy „ciepła” czasu 

wykorzystania poszczególnych punktów powiązanych z beaconami, wykresu liniowego 

pokazującego czas spędzany na czytanie punktów w połączeniu z czasem spędzonym na 

ekspozycji. Wszystkie dane powinny mieć możliwość ich analizy w perspektywie dni, 

tygodni, miesięcy oraz poszczególnych lat; 

6. Wymagania techniczne aplikacji 

 

1. Zamawiający preferuje wykonanie aplikacji w technologii natywnej ze względu  

na optymalizację prędkości i stabilność działania tego rodzaju rozwiązań; 

2. Aplikacja będzie uruchamiana na urządzeniach mobilnych w trybie online oraz offline. 

Pakiety danych offline pobierane przy uruchomieniu aplikacji poprzez sieć Wi-Fi lub 

bezprzewodową transmisję danych powinny zawierać wszelkie niezbędne dane 

umożliwiające zwiedzanie ekspozycji prezentowanych w siedzibach Zamawiającego, w 

tym również komunikację z beaconami. Przywrócenie trybu online powinno 

powodować aktualizację tych danych. Ponadto aplikacja powinna pozwalać 

użytkownikowi na pracę w trybie online - bez pobierania wszystkich danych dla trybu 



offline. W takim przypadku użytkownik powinien zostać poinformowany, że aplikacja 

nie będzie funkcjonowała po rozłączeniu z siecią. 

3. Aplikacja winna pozwalać na komunikację z wykorzystaniem energooszczędnego 

protokołu Bluetooth Low Energy (BLE); 

4. Aplikacja winna obsługiwać najbardziej popularne systemy operacyjne urządzeń 

mobilnych tj. co najmniej:  

a. Android od wersji 5.0 do wersji najbardziej aktualnej na moment odbioru 

aplikacji (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.1, 5.1.1, 6.0, 6.0.1, 7.0, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.0, 8.1 ) ; 

b. iOS od wersji 9.0 do wersji najbardziej aktualnej na moment odbioru aplikacji; 

5. Platforma będzie uruchomiona na serwerach Zamawiającego w dedykowanym 

środowisku opartym na systemie Linux w aktualnej wersji. Dla funkcjonowania 

Platformy Zamawiający udostępni Wykonawcy serwer lub serwerową instancję 

wirtualną o parametrach: Procesor Intel Xeon 2x E5405, 16GB RAM, 500GB przestrzeni 

dyskowej. Wykonawca winien zainstalować niezbędne oprogramowanie (w tym system 

operacyjny) na dostarczonym przez Zamawiającego urządzeniu. Jeżeli do poprawnego 

funkcjonowania Platformy konieczny będzie zakup dodatkowych licencji Wykonawca 

zapewni niezbędne licencje na okres 10 lat 

6. System winien umożliwiać co najmniej automatyczne (wg. harmonogramu) 

wykonywanie kopii zapasowej pełnej, różnicowej lub przyrostowej na zewnętrzny zasób 

Zamawiającego (obsługa co najmniej ftp, sftp): 

a. bazy danych  - co najmniej jeden raz na dobę; 

b. systemu plików - co najmniej jeden raz na dobę; 

7. System powinien zapisywać logi rejestrujące pełną informację o działaniach 

podejmowanych przez użytkowników i administratorów CMS. Rejestracja zdarzenia 

powinna m. in. zawierać informację o dacie/godzinie wystąpienia zdarzenia, dane o 

użytkowniku oraz adresie źródłowym (IP). Ponadto powinna istnieć możliwość co 

najmniej automatycznej archwizacji wszystkich logów po przekroczeniu zadanej 

pojemności pliku, lub po zadanym okresie czasu.   

8. System winien zostać wykonany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 

zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

callto:5.0,%205.0.1,%205.0.2,%205.1
callto:5.1.1,%206.0,%206.0.1,%207.0
callto:7.1,%207.1.1,%207.1.2,%208.0


dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) oraz zostać 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykład zgodnie z wytycznymi 

iOS Human Interface Guidelines, Android Interface Guidelines i innych dobrych praktyk. 

 

7. Styl wizualny, makieta struktury informacji i interfejs 

 

Przed przystąpieniem do części programistycznej wykonania aplikacji Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu trzy różne próbki stylu wizualnego aplikacji. Próbki te muszą dostarczać 

informacji o kluczowych elementach graficznych przewidywanych przez Wykonawcę, 

identyfikować najważniejsze elementy projektu takie jak: wykorzystany krój pisma, 

przykładowy wygląd ważnych elementów nawigacji, przykładowy widok mapy, przykładowy 

ekran aplikacji prezentujące określony typ zasobu.  

Spośród trzech przedstawionych próbek Zamawiający wybierze jeden i zaakceptuje go lub zgłosi 

do niego uwagi, które winien uwzględnić Wykonawca przed przystąpieniem do dalszych prac. 

Wszystkie próbki stylu wizualnego muszą nawiązywać do identyfikacji wizualnej 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem finalnego interfejsu aplikacji 

oraz wszelkich innych jej elementów.  

Projekt szaty graficznej winien zawierać co najmniej:  

1. ekran startowy aplikacji; 

2. ekrany głównych modułów aplikacji;  

3. ikony ekranów głównych charakterystyczne dla poszczególnych modułów; 

4. ikonę aplikacji; 

Projekt szaty graficznej zostanie uznany przez Zamawiającego za kompletny po przedstawieniu 

wszystkich elementów, które zostaną wykorzystane w ekranach aplikacji. 

 

Nawigacja i struktura: 

1. Aplikacja winna zostać zaprojektowana zgodnie z aktualnymi zasadami i standardami na 

przykład zgodnie z wytycznymi iOS Human Interface Guidelines oraz Android Interface 

Guidelines. 



2. System obsługi aplikacji winien być intuicyjny i zapewnić użytkownikowi łatwy dostęp 

do poszukiwanych funkcjonalności i treści. 

3. Struktura prezentowanych informacji winna być spójna i zrozumiała dla użytkownika. 

4. Etykiety przycisków winny zostać zaprojektowane w sposób informatywny - powinny 

dostarczać informacji o swojej funkcji. 

5. Komunikaty winny być zrozumiałe dla użytkownika i dostarczać pełnej informacji o 

statusie wykonywanych operacji. 

 

8. System zarządzania treścią aplikacji | CMS 

 

Panel CMS: 

1. Jest integralną częścią zamówienia i winien pozwalać na płynne zarządzanie treściami 

aplikacji przez co rozumie się zawartość POI oraz zawartość zaimportowanych danych z 

inwentaryzacyjnego systemu bazodanowego, zarządzanie systemem beaconów oraz 

możliwość modyfikacji powiązania między danym POI a beaconem.  

2. Winien pozwalać na modyfikację zaimportowanych przy pomocy API z poziomu 

inwentaryzacyjnej bazy danych treści obiektów z Archiwum lub Kolekcji; 

3. Winien pozwalać na dodanie, zmianę lub usunięcie punktów POI; 

4. Winien pozwalać na zarządzanie co najmniej dwoma wersjami językowymi aplikacji; 

5. Winien pozwalać na dodanie, usunięcie lub zmianę powiązania pomiędzy POI a 

beaconem i numerem punktu POI; 

6. Winien kontrolować unikatowość numerów punktów POI oraz użytych beaconów. W 

sytuacji zaburzenia unikatowości np. duplikacji powiązania beacona system będzie 

powiadamiał o tym fakcie w formie ostrzeżenia ze wskazaniem, w którym punkcie został 

już użyty wybrany beacon lub numer punktu POI; 

7. Winien pozwalać na zarządzanie wszystkimi innymi treściami tworzonej aplikacji; 

8. Winien pozwalać na zakładanie użytkowników na prawach co najmniej redaktorów i 

administratorów, umożliwiać logowanie za pośrednictwem hasła albo poprzez 

integrację z serwerem Active Directory Zamawiającego; Administrator powinien móc 

zdefiniować poziom złożoności haseł oraz czas ważności hasła. Panel CMS winien 

umożliwiać logowanie wyłącznie z domeny Zamawiającego; 



9. Panel powinien być dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod 

adresem: https://mobilecms.mocak.pli obsługiwać wyłącznie połączenie szyfrowane 

SSL z wyłączaniem protokołów -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 (zamawiający dostarczy 

odpowiedni certyfikat).  

a. w wersji deweloperskiej - adres wskazany przez wykonawcę, bądź jeden z adresów 

przydzielonych przez Zamawiającego; 

b. w wersji finalnej - finalna domena będzie dostarczona przez Zamawiającego. 

 

Wymagania techniczne: 

1. Panel winien funkcjonować poprawnie na komputerach użytkowanych obecnie przez 

Zamawiającego, których specyfikacja sprzętowa: Procesor AMD Phenom II X4 955, 4GB 

RAM, przestrzeń dyskowa dla cache do 1GB. Systemy operacyjne: Windows 7, Windows 

10. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji (57.0.2) lub nowszej, przeglądarka 

Internet Explorer 11; 

Nawigacja i sterowanie 

1. System obsługi panelu CMS winien pozwalać na łatwy dostęp do poszukiwanych 

funkcjonalności i treści oraz być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi 

w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) oraz zasadami dobrych praktyk 

dotyczących projektowania UX.  

2. Struktura prezentowanych informacji winna być spójna i powtarzalna; 

3. Etykiety przycisków winny zostać zaprojektowane w sposób informatywny - powinny 

dostarczać informacji o swojej funkcji. 

4. Komunikaty pojawiające się zarówno w panelu CMS jak i w samej aplikacji winny 

dostarczać pełnej informacji o statusie wykonywanych operacji.  

5. Panel winien udostępniać moduł statystyk, przedstawiający graficznie statystyki 

zbierane podczas działania aplikacji i prezentować je w ujęciu dni, tygodni, miesięcy oraz 

poszczególnych lat. 

 



9.  Testy aplikacji i wdrożenie 

 

Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje scenariusze testowe, do których Zamawiający 

zgłosi uwagi lub je zaakceptuje. Po zaakceptowaniu scenariuszy testowych na etapie testów 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich przewidzianych  

w scenariuszach testów wydajnościowych i funkcjonalnych, a także przedstawienia 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji tych testów pozwalającej na przeprowadzenie każdego  

z nich na takich samych, lub zbliżonych warunkach we własnym środowisku testowym. 

Zamawiający zaakceptuje wyniki tekstów tylko jeżeli będą one prowadzone zgodnie  

ze scenariuszami testowymi. 

 

10. Styl i zasady współpracy 

 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o znaczących 

postępach i problemach w realizacji przedmiotu zamówienia w procesie wytwarzania, 

testowania i wdrażania projektu oraz uwzględnianie jego uwag i poprawek poprzez 

prowadzenie komunikacji w modelu otwartym z osobami wyznaczonymi przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca winien dostarczyć narzędzie komunikacyjne oraz repozytoryjne 

pozwalające Zamawiającemu na śledzenie na bieżąco postępów w realizacji projektu, 

wymianę danych oraz zgłaszanie poprawek i uwag do aplikacji przez cały czas trwania 

współpracy; 

3. Wykonawca wskaże ze swojej strony kierownika projektu, który będzie osobą 

prowadzącą i koordynującą proces wytwarzania aplikacji, testowania i wdrażania; 

4. Wykonawca przed upływem terminu odbioru każdego etapu realizacji winien  

nie później niż tydzień wcześniej zgłosić Zamawiającemu gotowość wszystkich 

elementów wymaganych na danym etapie; 

 



11. Platformy dystrybucji aplikacji i gwarancja 

 

Wykonawca powinien udostępnić na platformach minimum Google Play i AppStore gotową 

aplikację i przez czas trwania gwarancji zapewniać jej aktualność z wymaganiami obu platform. 

Koszty założenia i utrzymania niezbędnych certyfikatów dla aplikacji na platformach 

dystrybucyjnych Google Play i AppStore pokryje Zamawiający. Pomoc w uruchomieniu kont na 

platformach Google Play oraz AppStore, ich poprawna konfiguracja oraz zamieszczenie aplikacji 

leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu części wdrożeniowej Wykonawca przekaże pełny 

dostęp do obu platform Zamawiającemu. 

Wykonawca udzieli gwarancji oraz zapewni Asystę Techniczną przez okres jej trwania. 

Szczegółowe warunki gwarancji i Asysty Technicznej zostały opisane w załączniku nr 5 do siwz.  

 

12. Odbiór aplikacji 

 

Odbiór aplikacji nastąpi w dwóch etapach: 

Etap I - polega na: 

 przygotowaniu przez Wykonawcę harmonogramu wszystkich prac prowadzonych  

w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca przygotuje harmonogram prac  

i przedłoży go Zamawiającemu w formie wydruku i pliku cyfrowego a Zamawiający zgłosi 

swoje uwagi lub zaakceptuje harmonogram prac. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi 

Wykonawca winien je uwzględnić i przedłożyć harmonogram ponownie  

do akceptacji. 

 przygotowaniu przez Wykonawcę trzech próbek stylu wizualnego dalszego 

projektowania, próbki muszą zostać przedłożone Zamawiającemu w formie wydruków. 

Zamawiający wybierze jeden z nich lub zgłosi do niego uwagi, a Wykonawca uwzględni 

je i przedłoży ponownie wybraną próbkę do akceptacji; 

 przygotowaniu makiety struktury informacji, makieta zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu w formie wydruku przedstawiającego w formie graficznej połączenia 



pomiędzy poszczególnymi elementami aplikacji. Zamawiający zaakceptuje ją lub zgłosi 

do niej uwagi, a Wykonawca uwzględni je i przedłoży ponownie makietę struktury 

informacji;   

 Zaakceptowanie harmonogramu a następnie wybór określonego stylu projektowania  

i zaakceptowanie makiety struktury informacji kończy Etap I. 

Etap II - polega na: 

 przygotowaniu przez Wykonawcę scenariuszy testowych aplikacji oraz panelu CMS. 

Wykonawca przedłoży w formie plików cyfrowych przesyłanych drogą elektroniczną 

scenariusze testowe aplikacji, a Zamawiający zaakceptuje je lub zgłosi uwagi. Jeżeli 

Zamawiający zgłosi uwagi to Wykonawca winien je uwzględnić i ponownie przedłożyć 

scenariusze testowe do akceptacji; 

 przygotowaniu projektu pełnego interfejsu graficznego zgodnego z wybranym  

w Etapie I stylem projektowania. Wykonawca przedłoży w formie wydruków  

do akceptacji wszystkie elementy graficzne i elementy interfejsu,  które Zamawiający 

zaakceptuje lub zgłosi do nich uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi to Wykonawca 

winien je uwzględnić i ponownie przedłożyć projekt pełnego interfejsu graficznego; 

 przeprowadzeniu pełnego programowania aplikacji oraz CMS na obie platformy, 

przygotowaniu wersji testowych aplikacji, które Wykonawca udostępni Zamawiającemu 

poprzez wybrane przez siebie narzędzie. Zamawiający potwierdzi możliwość 

uruchomienia testowych wersji aplikacji na własnych urządzeniach  

za pośrednictwem poczty elektronicznej;  

 przeprowadzeniu przez Wykonawcę testów według scenariuszy testowych  

i dostarczeniu Zamawiającemu pocztą elektroniczną wyników tych testów w formie 

plików cyfrowych. Zamawiający zaakceptuje wyniki testów o ile będą w pełni pozytywne 

lub zgłosi do nich komentarze/pytania, na które Wykonawca winien odpowiedzieć. 

 wdrożeniu aplikacji na platformy dystrybucyjne i ich udostępnieniu. Wykonawca 

umieści aplikacje na kontach platform dystrybucyjnych Zamawiającego i dostarczy 

Zamawiającemu w formie hiperlinków przesłanych pocztą elektroniczną dostęp  

do opublikowanych aplikacji. Zamawiający potwierdzi dostępność aplikacji i możliwość 

ich pobrania na własne urządzenia drogą elektroniczną; 



 uruchomieniu panelu CMS aplikacji wraz z testowym uzupełnieniem minimum 20 POI 

oraz 100 obiektów z Archiwum i Kolekcji. Wykonawca dostarczy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej Zamawiającemu link do panelu logowania do CMS  

a Zamawiający po udanym logowaniu i modyfikacji wybranych przez siebie POI oraz 

obiektów z Archiwum i Kolekcji potwierdzi działanie panelu lub zgłosi uwagi. 

Wykonawca winien uwzględnić uwagi Zamawiającego i poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego; 

 przekazaniu wszystkich kodów źródłowych, udostępnionych w formie repozytorium 

przy pomocy systemu kontroli wersji, na przykład: SVN, Git oraz dostępu do platform 

dystrybucyjnych. Wykonawca dostarczy w formie plików cyfrowych informacje 

dostępowe do repozytorium kodów źródłowych oraz platform dystrybucyjnych,  

a Zamawiający potwierdzi ich otrzymanie drogą elektroniczną. Ponadto Wykonawca 

dostarczy w oddzielnych archiwach typu np. 7z kompletne zestawy danych, które 

posłużyły do umieszczenia aplikacji na platformach dystrybucyjnych.; 

 dokonaniu próbnej, udanej kompilacji i dekompilacji kodu źródłowego w obecności 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokona kompilacji 

dostarczonego kodu źródłowego a następnie jego dekompilacji a Zamawiający 

potwierdzi pozytywny efekt tych procesów drogą elektroniczną; 

 zorganizowaniu w siedzibie Zamawiającego szkoleń: 

a) z obsługi aplikacji i panelu CMS dla przynajmniej 5 pracowników  

przez czas nie krótszy niż 3 godziny.  

b) z administracji platformą, wykonywania kopii zapasowych, przywracania 

danych z kopii i dokonywania przeglądu systemu dla przynajmniej  

2 pracowników przez czas nie krótszy niż 3 godziny.  

 przekazanie dokumentacji administracyjnej aplikacji w formie plików cyfrowych. Przez 

dokumentację rozumie się instrukcję obsługi panelu CMS, opis funkcji aplikacji, makietę 

struktury informacji oraz projekty wszystkich elementów interfejsu. Wykonawca prześle 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pliki cyfrowe z dokumentacją aplikacji a 

Zamawiający zaakceptuje je lub zgłosi uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi to 

Wykonawca winien je uwzględnić i ponownie przedłożyć poprawioną dokumentację 

aplikacji; 



 Etap II zostanie uznany za zakończony w momencie odbioru wszystkich wskazanych 

wyżej elementów. 

 


