
 
 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

  
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Budowa, wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania Bazy 

Danych dla zasobów Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie. Nr postępowania: DZP/PN/67/551/2018 

   

Zamawiający informuje, że: 

w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie 

może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania 

na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z 

wyrazami „lub równoważne”. 

W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej 

odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada 

parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument przedstawia opis przedmiotu zamówienia na Budowę, wdrożenie 

i świadczenie usługi udostępniania Bazy Danych dla zasobów Digital Brain – cyfrowe zasoby 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 

1 KONTEKST ZAMÓWIENIA 

Celem projektu jest realizacja misji publicznej w zakresie edukacji, poprzez cyfrowe, 

nieodpłatne udostępnienie zasobów nauki jakimi są materiały biologiczne gromadzone 

przez IPiN od lat 50 ubiegłego wieku poprzez cyfryzację zbiorów. Digitalizacja 

obejmie następujące zasoby: 

o tzw. „kolekcję mózgów IPiN” – 5 273 szt., 

o bloczki parafinowe określonych struktur mózgu – 24 372 szt., 

o preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne – 34 558 szt. 

o protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, 

wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych – 5 273 szt.. 

Rezultatem projektu będzie powstanie jednej bazy danych zawierającej cyfrowe 

zasoby nauki, która, dzięki udostępnieniu zdigitalizowanych zasobów, będzie 

charakteryzowała przypadki medyczne niekiedy bardzo rzadkich, często 

nieuleczalnych chorób takich jak np.: choroba Huntingtona, Choroba Creutzfeldta-

Jakoba, choroba Alzheimera, zespół Downa i wiele innych. 

Grupy docelowe projektu: 

o Bezpośrednie grupy docelowe – beneficjenci projektu: 

o instytucje szkolnictwa wyższego – 406 działających instytucji w Polsce, w tym 

uczelnie medyczne: 10 instytucji,  

o Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

o Warszawski Uniwersytet Medyczny 

o Gdański Uniwersytet Medyczny 

o Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

o Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

o Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
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o Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

o Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

o Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

o Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

o Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

o jednostki naukowe – 235 w tym: 117 Instytutów badawczych, 78 jednostek 

naukowych PAN, 3 Międzynarodowe Instytuty Badawcze,  

o Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha 

o Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki 

o Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) 

o placówki medyczne - placówki ochrony zdrowia posiadające lub ubiegające się 

o kontrakty z NFZ to ok. 1400 szpitali, ok. 25 tys. innych podmiotów 

leczniczych, ok. 25 tys. praktyk indywidualnych i grupowych, 

o przedsiębiorcy rozwijający innowacyjne technologie medyczne oraz 

opracowujący nowe leki - liczba pracujących w przemyśle farmaceutycznym w 

końcu 2010 r. wyniosła 22,9 tys. osób. 

o organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia - w Polsce działa 

około 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, z czego 19% zajmuje się 

problematyką ochrony zdrowia, a dla 7% jest to najważniejsza dziedzina 

działania. 

o studenci studiów doktoranckich kierunków medycznych to ok. 1400 osób, 

o naukowcy i badacze - pracownicy naukowi to ok. 20 tys. osób, w tym 

biolodzy, socjologowie, psychologowie 

o lekarze - 133 653 osób wykonujących zawód i przynależących do okręgowych 

Izb Lekarskich, 

o w tym psychiatrzy - sześciu na 100 tysięcy mieszkańców, ok. 2 300 

specjalistów 

o Pośrednie grupy docelowe: 

o Dziennikarze popularno-naukowi i popularyzatorzy nauki różnych specjalności 

o Odbiorcy indywidualni. 
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2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 Opis stanu obecnego  

IPiN jest jedyną tego typu Instytucją w Polsce, która od 1950 r. gromadzi powyżej 

opisane zasoby. Bank mózgów, w którego posiadaniu jest IPiN jest 4- krotnie większy 

od banku posiadanego przez Uniwersytet Harvarda. Zasoby mają unikalny charakter, 

który polega na ogromnej ilości przypadków wraz z dokumentacją medyczną i 

obecnością wielu rzadkich jednostek chorobowych w zbiorze. 

Główne jednostki chorobowe reprezentowane w kolekcji: 

o ZAPALENIA ROPNE - w krajach zachodnich rocznie na bakteryjne zapalenie 

opon mózgowo-rdzeniowych zapadają 3 osoby na 100 000, 

o ALKOHOLIZM - Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce żyje około 600-700 

tys. alkoholików - 2 procent społeczeństwa. Tych jednak, którzy nadużywają, a 

alkoholikami nie są, jest znacznie więcej. To aż 12 proc. Polaków. 

(http://www.tvn24.pl) 

o CHOROBA ALZHEIMERA - W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 

miliona chorych. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jedną na 85 osób – a 

cały czas nie jest znany lek na tę chorobę,  

o ZESPÓL DOWNA - Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 

przypadek na 800–1000 żywych urodzeń 

o CUKRZYCA - Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) wskazują, że według szacunków w 2014 r. na świecie żyło 

422 mln dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln). 

Według informacji zawartych w profilu krajowym Polski, który jest częścią 

pierwszego Światowego raportu na temat cukrzycy opracowanego przez 

WHO, cukrzyca powoduje 2% wszystkich zgonów w kraju. Krajowy profil 

cukrzycy zawiera również dane na temat rozpowszechnienia tej choroby i 

związanych z nią czynników ryzyka. Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w 

Polsce 9,5%, natomiast nadwagi (która jest czynnikiem ryzyka choroby) – 

64%. 
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o ZAPALENIA OUN - W większości krajów uprzemysłowionych zapadalność 

waha się od 1-3 przypadków zakażeń meningokokowych na 100 000 

mieszkańców. W Europie wynosi około 1/100 000, a w Polsce wg danych 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny 

(NIZP-PZH) wyniosła w latach 2009 i 2010, odpowiednio 0,81 i 0,58/100 000. 

o PADACZKA - Na padaczkę cierpi ok. 1% ludzi na całym świecie (65 

milionów), przy czym niemal 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się. 

Liczba zachorowań wzrasta z wiekiem. W krajach rozwiniętych nowe 

przypadki padaczki odnotowywane są głównie u niemowląt i osób starszych; w 

krajach rozwijających się, natomiast, u starszych dzieci i ludzi młodych. Dzieje 

się tak na skutek różnicy w przyczynach choroby. Około 5–10% wszystkich 

osób doświadcza nieprowokowanego napadu przed ukończeniem 80 roku 

życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego napadu wynosi 40 do 50% 

o CHOROBA HUNTINGTONA - jest chorobą rzadką, która dotyczy jednej na 

10 tys. osób w większości krajów europejskich. Na przykład, w Niemczech na 

chorobę Huntingtona cierpi około 10 tys. osób, a 50 tys. jest w grupie ryzyka 

odziedziczenia genu odpowiedzialnego za HD, ponieważ ich rodzic cierpi lub 

cierpiał na chorobę Huntingtona. 

o CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA - częstość szacuje się na 0,5-1:1 

000 000 populacji. 

o CHOROBA PARKINSONA - Wylicza się, iż na całym świecie na chorobę 

Parkinsona cierpi ponad 6 milionów ludzi. Tylko w Europie na schorzenie to 

cierpi około 1 milion z nich. W Polsce zdiagnozowanych w tym kierunku jest 

blisko 70 tysięcy pacjentów. W ciągu każdego roku na Parkinsona zapada 

średnio 10 na każde 100 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę nasz kraj, co roku 

przybywa około 4 tysięcy pacjentów leczonych na chorobę powszechnie 

zwaną jako powolna śmierć umysłu. 

o STWARDNIENIE ROZSIANE - W Polsce na stwardnienie rozsiane (SM - 

sclerosis multiplex) choruje około 40-60 tys. osób. Stwardnienie rozsiane jest 

jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych, 

która na ogół diagnozowana jest między 20 a 40 rokiem życia. 
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Wskazane przykłady jednostek chorobowych objętych charakterystyką zbiorów nauki 

i występowanie wśród nich tych nieuleczalnych, wskazuje na użyteczność 

udostępnionych zbiorów, zarówno dla grona naukowców, ale i odbiorców 

indywidualnych np. osób poszukujących informacji o danej chorobie w związku z jej 

występowaniem w rodzinie. By znaleźć lek należy dogłębnie zapoznać się z przyczyną 

choroby, przeanalizować jej wpływ na człowieka, a następnie dobrać odpowiedni lek. 

Udostępniane dane mogą przysłużyć się do powstania wielu nowych prac naukowo-

badawczych oraz leków.  

Aktualnie zasoby nie są udostępniane w zdalny sposób poza fizyczna możliwością ich 

wypożyczenia na miejscu w siedzibie IPiN. W ramach realizacji projektu planuje się 

niczym nie ograniczać udostępniania zasobów nauki (otwarty sposób udostępniania – 

brak wymagania loginu, hasła, brak opłat), z wykorzystaniem sieci Internet, co nie 

będzie ograniczało żadnej zainteresowanej osobie dostępu do zasobów. 

 

Udostępnione dane nauki będą anonimizowane. W bazie danych udostępnionych nie 

będzie danych personalnych, umożliwiających identyfikację (imię, nazwisko, PESEL), 

wszystkie dane będą dostępne do ponownego wykorzystania na zasadzie licencji OA.  

Cyfrowe udostępnienie zasobów pozwoli osiągnąć jasno określone i istotne społecznie 

lub ekonomicznie cele w zakresie poprawy warunków, jakości życia obywateli 

poprzez: 

o możliwości znalezienia nowych leków, dzięki prowadzeniu z wykorzystaniem 

udostępnionych zasobów nauki nowych badań. Lepsze zrozumienie działania 

mózgu na każdym z poziomów - cząsteczek, komórek - jest niezbędne do 

znalezienia lepszych terapii i, co być może ważniejsze, dróg całkowitego 

zapobiegania chorobom mózgu. Tak zwane „badania podstawowe”, mające na 

celu rozpoznanie najważniejszych mechanizmów wielu procesów mózgowych, 

działających zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, są główną siłą napędową 

badań klinicznych nastawionych na opracowanie nowych leków i strategii 

terapeutycznych. Np. w przypadku chorób psychicznych, badanie połączeń 

mózgowych występujących w stanach depresji i zaburzeń obsesyjno-

kompulsywnych dostarcza wskazówek, w jaki sposób najkorzystniej dobrać 
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terapię w zależności od zaangażowanych systemów neuronalnych, 

 

o udostępnione dane nauki mogą stanowić praktyczne przykłady dla przyszłych 

lekarzy, dzięki ich analizie mogą oni poszerzyć swoją wiedzę i zdobywać 

nową opartą na prawdziwych przypadkach.  

W Polsce cały czas mówi się o zbyt dużym nacisku podczas edukacji na 

wiedzę teoretyczną  porównaniu z praktyczną. Udostępniona baza będzie 

stanowić praktyczne źródło wiedzy, które może być wykorzystywane przez 

profesorów wykładających na Uczelniach w Polsce oraz za granicą,  

o dla praktykujących lekarzy udostępniane dane nauki będą służyły 

porównywaniu ich przypadków z tymi opisanymi w bazie, tzw. case study.  

o dla szerokiego grona społeczeństwa (odbiorców indywidualnych) 

niezwiązanego ze światem nauki, a zainteresowanego zasobami nauki 

posiadanymi przez IPiN baza będzie cennym źródłem wiedzy i informacji.  

Wykorzystanie medycznych baz danych, są dowodem na to, że stworzona baza 

danych nauki i przewidywana powszechność jej wykorzystania przez grupę docelową 

- lekarzy, których wiedza i wykształcenie, wpływa na leczenie/ życie ludzi, będzie 

miało duże znaczenie dla obszaru nauki (powstanie innowacyjnych leków, lepsze 

rozpoznanie chorób, szybsze diagnozy, ulepszone metody leczenia, lepiej dobrane 

metody leczenia itp.). Powstanie innowacyjnych terapii wpływa na konkurencyjność 

gospodarki. Wśród ośrodków, które korzystały bądź korzystają materiału 

archiwalnego IPiN należy wymienić: 

o Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, Polska 

o Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego 

o Instytut Mechaniki Górotworu, PAN, Kraków, Polska 

o Warszawski Uniwersytet Medyczny 

o Maastricht University, Holandia 

o Institute for Basic Research (IBR), Staten Island New York, USA 

o Publikacje wykonane na materiale z zasobów archiwalnych Zakładu 

Neuropatologii, w czasopismach z IF i z afiliacją IPiN (ostatnie 5 lat): 
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o Neuronal nucleus and cytoplasm volume deficit in children with autism and 

volume increase in adolescents and adult. Acta Neuropathologica 

Communications.2015, 32,1-17 

o Differences between the pattern of developmental abnormalities in autism 

associated with duplications 15q11,2-q13 and idiopathic autism. J. 

Neuropathol Exp Neurol. 2012, 71, 382-97. 

o The neuropathology of autism: defect of neurogenesis and neuronal migration, 

and dysplastic changes. Acta Neuropathol. 2010, 119, 755-770. 

o Mocecular chaperone αB-Crystallin is expressed in the human fetal 

telencephalon at midgestation by a subset of progenitor cells. J. Neuropathol 

Exp. Neurol. 2010, 69, 745-59. 

o Altered cell cycle regulation in Alzheimer’s disease comparison of p21 

signaling in patiens’s lymphocytes and brain neurons. Acta Neurobiologiae 

Exp. 2015, 75, 38-9. 

o Dynamic course of an intracerebral hemorrage- case report. Post. Psychiatr. 

Neurol. 2015, 24, 1,38-44 

o The association between cerebral amyloid angiopathy and atherosclerosis in 

patiens with intracerebral hemorrhages. Folia Neuropathologica,2013, 51,3, 

243-49. 

o Β-amyloid deposits in patiens with cerebral amyloidangiopathy and 

intracerebral haemorrhage.Folia Neuropathologica,2013, 51,2,120-26. 

o The development of cerebral amyloid angiopathy in cerebral vessels. A review 

with illustrations based upon own investigated post mortem cases. Pol. J. 

Pathol.2013, 64,4,260-7. 

o Altered cell cycle regulation in Alzheimer’s disease comparison of p21 

signaling in patiens’s lymphocytes and brain neurons. Acta Neurobiologiae 

Exp. 2015, 75, 38-9. 

o Dynamic course of an intracerebral hemorrage- case report. Post. Psychiatr. 

Neurol. 2015, 24, 1,38-44 

o The association between cerebral amyloid angiopathy and atherosclerosis in 

patiens with intracerebral hemorrhages. Folia Neuropathologica,2013, 51,3, 

243-49. 
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o Β-amyloid deposits in patiens with cerebral amyloidangiopathy and 

intracerebral haemorrhage.Folia Neuropathologica,2013, 51,2,120-26. 

o The development of cerebral amyloid angiopathy in cerebral vessels. A review 

with illustrations based upon own investigated post mortem cases. Pol. J. 

Pathol.2013, 64,4,260-7. 

o Cerebral amyloid angiopathy as a cause of an extensive brain hemorrhage in 

adult patiens with Down’s syndrome – a case report. Folia Neuropathologica. 

2010, 48,3, 206-11 

o Complications of severe cerebral amyloid angiopathy in the course of dementia 

with Lewy bodies. A case report. Folia Neuropathologica. 2010, 48, 4, 293-

299. 

o Morphological changes of skeletal muscle in spinal and bulbar muscular 

atrophy (SBMA) Kennedy’s disease: a case report. Clinical Neuropathology, 

2015, 34,199-206. 

o Capillary vessel wall in CADASIL angiopathy. Folia Neuropathologica. 2010, 

48,2, 104-15. 

o Frontotemporal lobal degeneration with MAPT mutation in an Italian-Polish 

family. Folia Neuropathol. 2014, 54,4, 457-66. 

o Cerebral amyloid angiopathy manifested as a brain tumour. Clinical and 

neuropathological characteristics of two cases. Folia Neuropathol. 2012, 50,2, 

194-200. 

o Morphological and quantitative analysis of cerebellar cortical cells in 

Alzheimer’s disease. Folia Neuropathologica. 2012, 50,3, 250-60. 

o Alcohol-induced changes in the developing cerebellum. Ultrastructural and 

quantitative analysis of neurons in the cerebellar cortex. Folia 

Neuropathologica, 2012, 50, 4, 397-406. 

o Astroglia disturbances during development of the central nervous system in 

fetuses with Down’s syndrome. Folia Neuropathol. 2011, 49,1, 47-55. 

o Cervical spinal tuberculosis. Folia Neuropathologica,2010, 48,4, 300-304. 

 

2.2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Główny proces digitalizacji dóbr IPiN - aktualnie realizowany w następujący sposób: 
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Zasoby Instytutu nie są zdigitalizowane w żadnej formie, są przechowywane w 

archiwum – pomieszczeniu, w którym umieszczono regały, na których w pojemnikach 

z formaliną przechowuje się mózgi. Bloczki parafinowe, protokół badania 

neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań 

laboratoryjnych/ sekcyjnych przechowywane są w półkach szafy, która jest zamykana 

na klucz, dostęp do niej posiadają jedynie uprawnieni pracownicy, każdy nowy 

preparat jest opisywany ręcznie i numerowany, listę zasobów stanowią prowadzone od 

1950 r. zeszyty. 

Zainteresowane osoby współpracą naukową mogą zgłosić się do IPiN i uzyskać dostęp 

do zasobów. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną bądź telefoniczną, Po 

weryfikacji tematów badawczych i szczegółów współpracy naukowej umawiana jest 

wizyta w IPiN w czasie której zainteresowany może zapoznać się z materiałem 

biologicznym. Oddelegowani pracownicy przygotowują zasoby przed przybyciem 

zainteresowanego. Brak jest sprzętu pozwalającego na digitalizację, brak również 

systemu archiwizacji zasobów. 

Zidentyfikowane procesy opierają się o dane będące przedmiotem projektu – czyli 

zasoby IPiN do których zalicza się: 

o preparaty z ludzkimi mózgami – bank mózgów zanurzonych w formalinie, 

uzyskany w wyniku prowadzonej diagnostyki autopsyjnej mózgu, 

o bloczki parafinowe określonych struktur mózgu – odwodnione, utwardzone i 

zabezpieczone fragmenty ludzkich tkanek mózgu, pobrane dla potrzeb badań 

histopatologicznych, 

o preparaty histologiczne i/lub immunohistochemiczne  

o protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, 

wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych – podstawowa dokumentacja 

źródłowa w badaniach klinicznych, 

o metadane – opisy udostępnianych zasobów. 

Problem, z jakim styka się projektodawca, to brak możliwości udostępnienia 

posiadanych zasobów nauki zidentyfikowanej grupie docelowej. Na dzień dzisiejszy 

osoby zainteresowane wynikami badań histopatologicznych/lub 

immunohistochemicznych, które chcą się z nimi zapoznać nie mogą w sposób 

bezpośredni skorzystać z zasobów instytucji. Nie mają możliwości dotrzeć do 
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unikalnych, często jedynych opisów chorób, obrazów zmian chorobowych w mózgu a 

jedyną drogą, dzięki której mogą to uczynić jest indywidualna wizyta w IPiN. Brak 

zdigitalizowanych zasobów IPiN często skutkuje brakiem poszerzania przez 

specjalistów/ studentów/naukowców wiedzy o danej chorobie - przypadku 

medycznym. Digitalizacja rozwiąże opisywany problem. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace remontowo adaptacyjne (w tym 

adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacji - 

oświetlenie, warunki klimatyczne, kontrola dostępu, przyłącza wraz z wyposażeniem) 

– co ma się przyczynić do zorganizowania gospodarki magazynowej obsługiwanej 

przez oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadzi 

analizę przedwdrożeniową w celu sporządzenia dokumentacji opisującej procesy 

realizowane przez pracowników IPiN w celu zaprojektowania optymalnych 

funkcjonalności i procesów do obsługi archiwizacji, digitalizacji i udostępniania 

zasobów naukowych IPiN. Zostanie zakupione oprogramowanie do zarządzania 

zdigitalizowanymi zasobami, zostanie zakupione oprogramowanie do prowadzenie 

prac, sprzęt informatyczny, sprzęt do digitalizacji. Do prawidłowej realizacji projektu i 

osiągnięcia zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu zostaną zakupione usługi 

informatyczne – budowa bazy naukowej Digital Brain – pojawi się adres www, pod 

którym baza będzie dostępna. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników 

zaangażowanych w projekt dotyczące procesu digitalizacji podnoszące ich 

kompetencje zawodowe. 

Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

technologii cyfrowych. Interwencja ma być realizowana poprzez jak najszersze 

udostępnienie zasobów informacyjnych sektora publicznego w postaci cyfrowej – co 

jest również przedmiotem niniejszego projektu, poprzez udostępnianie na zasadach 

OA zasobów nauki.  

Działania przewidują czynności w zakresie: 

o zapewnienia dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania danych 

publicznych, które koncentrują się na: rozwoju i rozbudowie repozytorium 

danych publicznych, 

o przeprowadzaniu identyfikacji danych do udostępnienia w repozytorium (już 

dokonane w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów), 
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o wdrożeniu standardów gwarantujących przydatność i możliwość 

wykorzystania danych (otwartość zasobów), w szczególności możliwości 

odczytu maszynowego oraz ich dostępność dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności (zastosowanie standardów WCAG 2.0).W Polsce nie 

istnieją bazy danych medycznych, które prezentowałyby zasoby objęte 

projektem, ponieważ żadna instytucja nie dysponuje takim zbiorem jak IPiN.  

Planowany projekt będzie umożliwiał dwustronną wymianę danych z planowanym do 

realizacji przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem KRONIK@. 

 

Poniżej znajduje się opis organizacyjny magazynu i przechowywanych materiałów 

biologicznych, który będzie podlegał digitalizacji - mózgi i inne pochodne produkty z 

tego organu.  

o Każdy mózg posiada swoje opakowanie – mózg w formalinie, 

o Każdy mózg może być pocięty na plastry, 

o Z każdego mózgu może być pobrane klika bloczków formalinowych, 

o Z każdego mózgu może być wykonane klika preparatów, 

o Materiał biopsyjny. 

Można wydzielić trzy magazyny.  

o Magazyn główny znajdujący się w piwnicach IPiN, gdzie przechowywane są 

mózgi wraz z ich pochodnymi produktami. Regały nie są opisane, a 

składowanie mózgów odbywa się wg kolejności. 

o Drugi magazyn znajduje się w pokojach i korytarzach IPiN, Powód takiego 

ułożenia jest spowodowany brakiem miejsc i przede wszystkim wagą, głownie 

szkiełek barwionych.  

 

 

Moduł magazynowy, główne cechy: 

o Moduł magazynowy powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące 

mózgu poza danymi wrażliwymi tj. dane personalne pacjenta i personelu 

medycznego,  



 

 
 

  Strona 13 

o Każdy mózg posiada szczegółowy protokół z opisem. Numer protokołu jest 

przypisany do mózgu i pozostałym produktom pochodnym tj.: szkiełka 

barwione, bloczki parafinowe, plastry itd.  

o Każda kartoteka mózgu i jego pochodne produkty powinien mieć przypisany 

magazyn i lokalizację.  

o Cały magazyn będzie obsługiwany z użyciem kodów kreskowych lub QR i 

aplikacji mobilnej uruchomionej na terminalu skanującym z systemem 

Android. 

W kartotece mózgu powinny być zawarte takie informacje jak: 

o Rejestr 

o Płeć 

o Wiek 

o Data zgonu 

o Data sekcji 

o Rozpoznanie kliniczne 

o Rozpoznanie neuropatologiczne 

o Wykazane struktury z których pobrano wycinki 

o Ilość pobranych wycinków 

o Barwienia które wykonano 

o ew. zdjęcia wycinków mózgu 

o Magazyn 

o Lokalizacja 

o Kiedy była uzupełniana formalina 

Do kartoteki powinna być możliwość przypisywania wielu załączników, będą to m.in. 

dokumentacje z leczenia, zdjęcia z mikroskopów. 

Moduł transakcyjny, główne cechy: 

o Mózg lub jego pochodne części IPiN może wydać bezzwrotne dla celów 

naukowych (wydanie z magazynu), 

o Mózg lub jego pochodne części mogą być wypożyczone (wydanie z 

magazynu), 

o Mózg lub jego pochodne części mogą być zwrócone na magazyn (zwrot na 

magazyn). 
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o Każda transakcja powinna zawierać informację: co podlega transakcji, na 

jakiej lokalizacji, kiedy powstała transakcja, kontrahent którego dotyczy 

transakcja. 

Moduł administracyjny: 

o Zarządzanie operatorami, rolami i modułem administracyjnym. 

o Program powinien informować o czynnościach, które powinien wykonać 

zarządca np.: uzupełnienie formaliny w mózgach. 

Baza danych ma dać możliwość opisania obecnych zasobów i ich dołączenie do 

repozytorium w postaci zdigitalizowanych opisów i obrazów graficznych. 

Przygotowane zasoby będą udostępniane za pośrednictwem platformy www.  

 

3 WYMAGANIA NA REALIZACJĘ PROJEKTU 

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca realizował projekt zgodnie z metodyką PRINCE2 lub równoważną. 

Zarządzanie projektem powinno obejmować w szczególności: 

• Zarządzanie czasem zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z SIWZ i z 

ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zarządzanie czasem, powinno 

uwzględniać następujące działania: 

o Stworzenie szczegółowego harmonogramu. 

o Szacowanie czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych zadań. 

o Nadzorowanie zmian w harmonogramie. 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmujące efektywne wykorzystanie wiedzy i 

kompetencji w zespole projektowym oraz planowanie wykorzystania zasobów 

ludzkich. W szczególności wymaga się udokumentowania przydzielonych ról, 

odpowiedzialności i podległości uczestników projektu po stronie Wykonawcy jak i 

Zamawiającego. 

• Zarządzanie budżetem obejmujące działania mające na celu zapewnienie, że projekt 

zostanie zrealizowany zgodnie z założonym planem finansowym.  

 

3.1 Struktura zarządzania 

Wymaga się, aby po stronie Wykonawcy w realizacji projektu brali udział: 
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• Główny Dostawca (GD), członek Komitetu Sterującego projektu, posiadający 

możliwość angażowania zasobów Wykonawcy. 

• Kierownik Zespołu projektowego (KZ), odpowiedzialny za realizację zamówienia w 

założonym zakresie, terminie i budżecie. KZ opracuje Plan Projektu oraz uzgodni go z 

Zamawiającym. KZ jest odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji 

zarządczej. KZ na bieżąco współpracuje z Kierownikiem Projektu. 

• Zespół Projektowy – zespół składający się z ekspertów odpowiedzialnych za 

realizację zadań w Projekcie. 

• Architekt oprogramowania – członek Zespołu Projektowego odpowiedzialny za 

spójność i poprawność architektury tworzonego oprogramowania. Architekt 

oprogramowania bierze udział w tworzeniu projektu Systemu, w rozwiązywaniu 

zagadnień projektowych związanych z architekturą. Nadzoruje prawidłowość 

implementacji zaplanowanej architektury Systemu oraz bierze udział w zarządzaniu 

zmianą. 

• Architekt systemu IT – członek Zespołu Projektowego, który bierze odpowiedzialność 

za zarządzanie wymaganiami architektonicznymi w ramach projektu i 

dokumentowanie architektury systemów oraz utrzymywanie standardów rozwiązań w 

zgodzie z wytycznymi. Odpowiada za spójność poszczególnych elementów systemu. 

• Specjaliści ds. wdrożeń – osoba odpowiedzialna za wdrażanie i nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem systemu. 

• Analityk biznesowy – współpracuje z  Zespołem Projektowym, ściśle współpracuje z 

kierownikiem projektu, w celu ustalenia zakresu prac realizowanych w tym projekcie. 

• Biuro Projektu - odpowiedzialne za formalną komunikację z Zamawiającym, 

zarządzanie konfiguracją produktów oraz utrzymywanie dokumentacji projektu. 

Po stronie Zamawiającego w realizacji projektu wezmą udział: 

• Przewodniczący Komitetu Sterującego (PKS), przedstawiciel po stronie 

Zamawiającego, zainteresowany osiągnięciem celów biznesowych projektu. 

• Główny Użytkownik (GU), przedstawiciel po stronie Zamawiającego reprezentujący 

interesy użytkowników rozwiązania  

• Kierownik Projektu (KP), odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z przyjętymi 

założeniami. 
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• Eksperci – osoby pełniące rolę wsparcia merytorycznego KP. 

 

3.2 Komunikacja 

Podstawowym kanałem komunikacji na poziomie strategicznym będą spotkania Komitetu 

Sterującego. W trakcie spotkań podejmowane będą decyzje strategiczne dotyczące dalszego 

kierunku realizacji prac w projekcie. Rolą Komitetu Sterującego będzie również 

przyjmowanie i akceptacja Planów, formalny odbiór produktów oraz wydawanie zgodny na 

realizację kolejnych podetapów projektu, jak i zamknięcie projektu. 

Decyzje doraźne podejmowane będą w trakcie spotkań i telekonferencji organizowanych 

pomiędzy KP i KZ. Osoby te odpowiedzialne będą również za identyfikację i zgłaszanie 

ryzyka projektowego oraz bieżącą koordynację działań w Projekcie. Wszelkie spotkania 

(bezpośrednie i z wykorzystaniem dostępnych mediów) muszą być udokumentowane. Za 

sporządzanie notatek z spotkań odpowiedzialny jest Wykonawca. Treść notatki jest ustalana 

pod koniec spotkania i wysyłana do akceptacji Zamawiającemu. 

W przypadku konieczności dokonania uzgodnień dotyczących wytwarzanych produktów 

podstawowym kanałem komunikacji będą spotkania robocze i telekonferencje pomiędzy 

członkami zespołów Zamawiającego i Wykonawcy. 

Podstawowym kanałem komunikacji na poziomie zarządzania bieżącego, będzie wymiana 

formalnej dokumentacji pomiędzy Biurem Projektu oraz KP. Kanał ten obejmuje również 

organizacje spotkań roboczych. Inicjatorem spotkań może być Zamawiający i  Wykonawca. 

Spotkania są organizowane z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, chyba że obydwie strony 

ustalą inaczej. 

Istotnym elementem komunikacji w projekcie będą sporządzane przez Wykonawcę Raporty z 

Okresu Rozliczeniowego. Raporty będą sporządzane w terminie 5 dni kalendarzowych po 

zakończeniu danego Etapu w okresie utrzymania Systemu. Raport z Okresu Rozliczeniowego 

będzie zawierał: 

• informację o procentowej dostępności systemu w okresie rozliczeniowym,  

• informacje o wystąpieniach i czasie trwania częściowej oraz utrudnionej dostepności 

Systemu, wraz z wyliczeniem przypadków przekroczenia wymaganych terminów 

usunięcia problemów z dostepnością, 
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• ocenę przebiegu realizacji usługi Asysty – o ile raport dotyczy okresu, w którym 

świadczona jest usługa, 

• ocenę przebiegu i wyników procesu wyeksportowania danych zgromadzonych w 

Systemie i powiązań pomiędzy nimi – w przypadku raportu za ostatni Okres 

Rozliczeniowy, 

• ocenę przebiegu realizacji usługi utrzymania w Okresie Rozliczeniowym. 

 

3.3 Etapy projektu 

Realizacja projektu została podzielona na następujące etapy: 

• Etap I – Analiza: 

o Wytworzenie dokumentu Analizy przedwdrożeniowej 

• Etap II – Projekt Funkcjonalno-Techniczny: 

o Wytworzenie dokumentu Projektu Funkcjonalno-Technicznego 

• Etap III – Implementacja: 

o Utworzenie, instalacja podstawowych narzędzi, stworzenie planowanych 

aplikacji niezbędnych do pracy systemu. 

• Etap IV – Testy: 

o Testy sprzętowo-systemowe, 

o Testy wydajnościowe, 

o Testy funkcjonalne. 

• Etap V – system w wersji beta: 

o Wytworzenie produktów 

o Przeprowadzenie przez Wykonawcę niezbędnych analiz 

o Dostarczenie systemu w wersji beta 

o Testy wersji beta 

• Etap VI – system w wersji produkcyjnej: 

o Dostarczenie systemu w wersji produkcyjnej 

o Testy wersji produkcyjnej 

• Etap VII – Eksploatacja i utrzymanie systemu: 

o Asysta 

o Serwis, Eksploatacja i utrzymanie 
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Od Wykonawcy wymaga się uszczegółowienia poszczególnych etapów o zadania, produkty 

wytworzone w ramach tych zadań oraz o szacowane wykorzystanie zasobów Zamawiającego. 

W ramach poszczególnych zadań wymagane jest, aby Wykonawca określił planowaną liczbę 

spotkań oraz takie działania jak np. weryfikacja produktu przez Zamawiającego.  

 

3.4 Produkty projektu 

Środowisko systemowe dla aplikacji takiej jak systemy operacyjne, serwery aplikacji. 

Oprogramowanie: 

o baza danych Digital Brain (wraz z repozytorium danych na zasoby graficzne 

zintegrowane z oprogramowaniem magazynowym) pozwalającą na dołączanie 

i archiwizację opisywanych wcześniej zdigitalizowanych przez 

Zamawiającego zasobów,  platforma  udostępniania 

o aplikacja mobilna 

o aplikacja desktopowa  

o aplikacja webowa  

Dokumentacja analityczna, techniczna i instrukcja obsługi dla użytkowników,   

Przeszkoleni pracownicy. 

 

3.5 Zarządzanie zmianą 

Zamawiający przez zmianę rozumie wprowadzanie zmian do zatwierdzonego produktu. 

Wniosek o zmianę może złożyć Zamawiający oraz Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek 

przeanalizować wniosek o zmianę i ocenić wpływ zmiany na harmonogram realizacji 

projektu, budżet i zakres projektu. W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę i jej wpływ 

na projekt, zmiana zostanie wykonana, przy czym zmiana nie może powodować zmian 

warunków w umowie. 

 

3.6 Harmonogram realizacji zamówienia 

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia. Harmonogram musi 

uwzględniać terminy realizacji poszczególnych etapów oraz zadań wchodzących w zakres 

prac w ramach etapów. Harmonogram stanowi jedno z narzędzi kontroli i monitorowania 

postępu prac. Harmonogram musi zawierać co najmniej następujące elementy: 
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• Etapy  

− wykonanie Etapu I – Analiza - 7 dni od dnia zawarcia Umowy z 

Zamawiającym 

− wykonanie Etapu II – Projekt Funkcjonalno-Techniczny - 10 dni od dnia 

zakończenia Etapu I 

− wykonanie Etapu III – Implementacja – 04.2019 

− wykonanie Etapu IV – Testy - 04.2019 

− wykonanie Etapu V - uruchomienie Wersji Beta Systemu - 05.2019 

− wykonanie Etapu VI - uruchomienie Wersji Produkcyjnej - 06.2019 

− wykonanie Etapu VII - Asysta i Serwis – od uruchomienia wersji produkcyjnej 

do końca trwania projektu, tj do 31.07.2021 

• Terminy dla wszystkich elementów harmonogramu (czas rozpoczęcia i czas 

zakończenia), przy czym terminy muszą być realne i zgodne z ramami czasowymi 

projektu przedstawionymi na poniższym diagramie. 

 

 

Rysunek 1 Diagram przedstawiający ramy czasowe Projektu 

Harmonogram musi uwzględniać czas potrzebny Zamawiającemu na weryfikację 

dostarczonych produktów oraz czas potrzebny Wykonawcy na uwzględnienie wyników tej 

weryfikacji. 

 

4 WYMAGANIA FUNKCJONALNE 

4.1 Wymagania na system w wersji beta 

Wersja Beta systemu musi pozwalać na obsługę zapisania w bazie obiektu. Opis 

informacyjny obiektu trafia do bazy danych, a obraz graficzny obiektu do repozytorium 

danych. 

Wersja Beta systemu musi pozwalać na obsługę edytowania obiektu. 
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Wersja Beta systemu musi posiadać opracowane skrypty, zgodnie z którymi będą 

obsługiwane obiekty. 

Wersja Beta systemu musi rejestrować w historii zapisane obiekty i umożliwiać przeglądanie 

danych historycznych. 

Wersja Beta systemu musi mieć zaimplementowany moduł webowy oraz jego API. 

 

 

4.2 Wymagania na system w wersji produkcyjnej 

Wersja produkcyjna systemu musi spełniać wszystkie wymagania na wersję beta systemu. 

Wersja produkcyjna systemu musi uwzględniać uwagi Zamawiającego przedstawione do 

wersji Beta systemu. 

Wersja produkcyjna systemu musi obsługiwać zaimplementowane formularze. 

Wersja produkcyjna systemu musi być zintegrowana z innymi systemami określonymi w 

rozdziale 6.8 Interoperacyjność. 

Wersja produkcyjna systemu musi posiadać funkcję eksportu wszystkich danych wraz z ich 

powiązaniami (np. dane, struktura danych) przechowywanymi w systemie w sposób 

automatyczny, umożlwiający ich wykorzystanie przez kolejnego wykonawcę w formacie 

ogólnodostępnym. 

 

4.3 Architektura  

Dla realizacji projektu dobrano infrastrukturę fizyczną (co nie jest przedmiotem 

zamówienia) składających się m.in. z dwóch maszyn z parametrami technicznymi 

opisanymi w poniższych tabelach Serwery zostaną użyte do stworzenia środowiska 

wirtualnego. Utworzone serwery wirtualne (webowy, bazodanowy, kopii zapasowych) 

będą zarządzane przez dział IT IPiN. 

W przypadku awarii jednej z maszyn dział IT będzie w stanie odtworzyć środowisko 

na sprawnej maszynie 

1. Serwer bazodanowy – maszyna wirtualna udostępniająca centralną bazę danych 

systemu. W ramach tego komponentu zostanie zainstalowane repozytorium 

danych spełniające wytyczne przechowywania danych medycznych (np. PACS, 
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DICOM) chyba że w trakcie analizy Zamawiający wybierze inne standardy i 

uzgodni z Wykonawcą w ramach tworzonego projektu technicznego. 

2. Serwer kopii zapasowych – maszyna wirtualna przechowująca kopie 

bezpieczeństwa. 

3. Serwer webowy – maszyna wirtualna udostępniająca usługi webowe, w 

szczególności aplikację WWW dla użytkowników zewnętrznych. 

 

Minimalne wymagania infrastruktury fizycznej : ( nie mniej niż) 

Serwer 1: 

1.2TB 12G SAS 10K 2.5in - 5 sztuk 

Procesor E5-2620v4 - 1 sztuka 

RAM 256 GB 

3x300GB 12G SAS 10K 

DVD-RW 

Karta sieciowa 4x1Gb 

Zasilacz 500W 

Gwarancja: 3 lata 

Serwer 2: 

Procesor E5-2623v4 – 1 sztuka 

256 GB RAM 

4TB 6G SATA 7.2K 3.5in - 6 sztuk 

Witalizator dla 6 dla 2 serwerów 

Warstwa kliencka: 

• Komputery klasy PC – główna aplikacja desktopowa pracująca. 

• Komputery mobilne ze skanerami kodów 1D/2D - aplikacja pomocnicza. 

• Przeglądarka WWW (dowolny system operacyjny) – do obsługi aplikacji webowej, 

pracująca z aktualnymi wersjami przeglądarek obsługujących HTML5/CSS3. 

System będzie używać ww. infrastruktury fizycznej do obsługi procesów – 

Infrastruktura będzie zakupiona przez zamawiającego w ramach oddzielnego 

postępowania. 

Technologia i jej warstwy: 
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1. Serwer główny: 

a. System operacyjny (OS) 

b. System relacyjnych bazy danych (RDMS) 

2. Serwer dodatkowy: 

a. System operacyjny (OS) 

b. System relacyjnych bazy danych (RDMS) 

3. Serwer webowy: 

a. System operacyjny (OS) 

b. System relacyjnych bazy danych (RDMS)  

4. Aplikacja WWW 

5. WebAPI 

6. Aplikacja desktop 

7. Aplikacja mobilna 

8. Przeglądarka WWW 

a. Standard HTML 5 

b. CSS3 

c. JavaScript 

d. Web Accessibility (WAI-ARIA) 

 

Bazy danych: 

Do przechowywania danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku silniki 

bazodanowe nie wymagające zakupu licencji, gwarantujące bezterminowy dostęp dla 

dowolnej ilości użytkowników oraz repozytorium na dane graficzne. Dostarczone 

oprogramowanie bazodanowe będzie ogólnodostępnym rozwiązaniem niezależnym w 

utrzymaniu od Wykonawcy. Serwer bazy danych będzie pracował w środowisku 64 

bitowym. 

Baza danych będzie spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL‐92 oraz 

zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID. 

Baza danych musi zapewnić przechowywanie minimum 1 TB danych. System będzie 

przechowywał dane w relacyjnej bazie danych SQL i do komunikacji z serwerem baz 

danych wykorzystywać będzie zapytania SQL. Serwer baz danych będzie musiał 

posiadać deklarowaną wysoką zgodność ze standardem, co najmniej ANSI SQL‐92 w 
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zakresie tworzenia struktur danych (DDL) jak i modyfikacji danych (DML) oraz 

posiadać wiele interfejsów dostępu do danych (np. ODBC, JDBC, OLEDB, 

ADO.NET). 

 

 

 

 

 

 

Platforma zostanie zaprojektowana z wykorzystaniem powszechnych technologii 

informatycznych i otwartych standardów. Umożliwi dostęp użytkownikom poprzez 

aplikację WWW z wykorzystaniem dowolnej nowoczesnej przeglądarki spełniającej 

standardy HTML5/CSS3. Platforma będzie również dawała możliwość pobierania 
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automatycznie informacji poprzez inne systemy informatyczne z wykorzystaniem 

WebAPI. Do korzystania ze digitalizowanych zasobów bezpośrednio w przeglądarce 

przez fizycznego użytkownika nie będzie konieczne tworzenia loginu i hasła dostępu 

(konta). Natomiast aplikacje WebAPI będą zabezpieczone przed  szkodliwym 

działaniem bot’ów. 

Moduł internetowy pozwoli na udostępnianie informacji o zebranych materiałach 

biologicznych w skali globalnej. System będzie napisany z wykorzystaniem platformy 

Java Enterprise Edition (Java EE), która pozwala na tworzenie przyjaznych, 

responsywnych i dostępnych stron dla wszystkich użytkowników również  

z niepełnosprawnością zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 AA.  

Całość będzie obsługiwana w dwóch językach: polski i angielski. Kodowanie znaków 

w dokumentach i przesyłanych treściach będzie realizowane wg standardu Unicode 

UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646.  

System zapewni też dostęp do otwartych technologii pozwalających na stworzenie 

interfejsu, poprzez który inne systemy będą mogły kontaktować się w sposób 

automatyczny z tworzoną platformą IPiN.  

W projekcie zostaną wykorzystane standardy wymiany danych oparte o XML, JSON 

które pozwolą systemom zewnętrznym na pobieranie danych z projektowanego 

systemu IPiN poprzez odpowiednie funkcje Web Service (SOAP, REST).  

Webowa część systemu będzie stworzona przy użyciu platformy Java EE, w taki 

sposób by maksymalnie wykorzystać różne otwarte technologie i standardy takie jak: 

JavaServer Pages, JavaServer Faces, Servlet, Enterprise JavaBeans, Spring, Hibernate, 

PrimeFaces, jQuery, Angular, lub podobne spełniające wymagania stawiane przed 

projektem. 

Rozwiązanie informatyczne będzie wymagało środowiska uruchomieniowego JVM 

(Java Virtual Machine) oraz kontenera aplikacji umożliwiającego uruchomienie 

aplikacji internetowych w technologiach JavaEE takich jak Tomcat czy JBoss.  

Aplikacja web’owa zostanie uruchomiona w oparciu o system operacyjny Linux, 

możliwe jest jej uruchomienie na dowolnym systemie wspierającym w/w platformę 

np.: Windows. 
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Narzędziem do obsługi systemu po stronie użytkownika będzie dowolna przeglądarka 

internetowa w aktualnej  wersji obsługująca standard HTML5/CSS3 takich jak 

Chrome, FireFox, Safari, Internet Explorer, Edge.  

Wszelkie treści umieszczone w bazie danych centralnego systemu IPiN będą opisane 

metadanymi, oznaczone, właściwymi znacznikami (otagowane) pozwalając na 

sprawne wyszukiwanie danych przez użytkowników lub zewnętrzne systemy.  

Java EE implementuje wszystkie nowoczesne technologie webowe. System będzie 

funkcjonował na otwartym systemie operacyjnym Linux, z możliwością uruchomienia 

na innym takim jak Windows . 

 

 

 

4.4 Wymagania związane z Klientami zewnętrznymi 

4.4.1 Wymagania ogólne 

Dostęp Klienta do Systemu jest możliwy przez dowolną przeglądarka internetowa w aktualnej  

wersji obsługująca standard HTML5/CSS3 takich jak: Chrome, FireFox, Safari, Internet 

Explorer, Edge.  

Dostępność digitalizowanych zasobów bezpośrednio w przeglądarce przez fizycznego 

użytkonika nie będzie konieczne tworzenia loginu i hasła dostępu (konta). Natomiast 

aplikacje WebAPI będą zabezpieczone przed  szkodliwym działaniem bot’ów 
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Projekt zakłada, że nie będą zbierane dane wrażliwe o użytkownikach zewnętrznych czyli ich 

identyfikacja nie będzie możliwa, jednak zakłada się, że ilość użytkowników może 

przekroczyć 150 tysięcy.  

 

4.4.2 Wymagania związane z wyszukiwaniem informacji 

System umożliwia sortowanie informacji według adekwatności do pytania. 

System umożliwia wyszukiwania względem  tagów. 

System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe. 

System umożliwia budowanie kryteriów wyszukiwania z użyciem operatorów logicznych 

System umożliwia wyróżnienie znalezionych fragmentów na stronach wyświetlanych z listy 

wyników wyszukiwania. 

 

4.5 Wymagania związane z administratorami 

4.5.1 Wymagania związane z administrowaniem systemu 

System pozwala Administratorom na przeglądanie informacji o sposobie użytkowania 

Systemu, w szczególności: 

• o aktywnościach Użytkowników, 

• o średnich i chwilowych obciążeniach Systemu, 

• o dostępności Systemu (w tym o przekroczeniach dopuszczalnego czasu 

niedostępności Systemu). 

System pozwala Administratorom na przeglądanie i modyfikację parametrów systemu. 

 

4.5.2 Wymagania związane z administrowaniem użytkownikami 

System pozwala Administratorom na zarządzanie Użytkownikami (tworzenie, 

modyfikowanie, usuwanie). 

System pozwala Administratorom na zarządzanie uprawnieniami Użytkowników 

wewnętrznych. 

4.5.3 Wymagania związane z definiowaniem raportów i raportowaniem 

zaawansowanym 

System umożliwia tworzenie raportów w oparciu o kompletne dane. 

Raporty mogą zawierać zarówno dane surowe, jak i syntetyczne. 
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5 WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE 

5.1 Wymagania związane z dokumentacją 

5.1.1 Instrukcja dla użytkowników 

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim w formie papierowej i 

elektronicznej. Instrukcje będą podlegały akceptacji Zamawiającego. 

Instrukcje muszą zawierać opisy realizacji poszczególnych procedur. Zamawiający oceni 

przydatność instrukcji poprzez testy. Uczestnikiem testu będzie pracownik Zamawiającego, 

który nie uczestniczył w szkoleniach, jego zadaniem będzie wykonanie wybranej procedury 

przy wsparciu informacji zawartych w instrukcjach. Instrukcja użytkownika zawiera 

informacje na temat: wersji dokumentu, historii zmian, nazwy i wersji Systemu, do którego 

się odnosi. Instrukcja użytkownika zawiera opis funkcjonalności i interfejsu systemu. 

 

5.1.2 Wymagania dla Opisu Wersji Oprogramowania 

Opis Wersji Oprogramowania zostanie sporządzony co najmniej dla Prototypu Systemu i 

Wersji Produkcyjnej Systemu. 

Opis Wersji Oprogramowania dotyczy wszystkich komponentów Systemu. 

Opis Wersji Oprogramowania określa funkcje wersji Systemu 

Opis Wersji Oprogramowania zawiera unikalne oznaczenie wersji oraz datę (RRRR-MM-

DD) 

Opis Wersji Oprogramowania zawiera listę komponentów składowych i ich wersji. 

Opis Wersji Oprogramowania zawiera listę zmian oraz możliwych problemów. 

Wykonawca umożliwi (poprzez przekazanie praw autorskich lub udzielenie odpowiedniej 

licencji) możliwość korzystania z Opisów Wersji Oprogramowania przez Zamawiającego i 

wskazane przez niego podmioty w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. 

 

5.2 Wymagania w zakresie szkoleń 

Personel będzie przeszkolony z bezpieczeństwa systemu, a dodatkowo zostanie przeszkolony 

przez zespół dostarczający oprogramowanie systemu.  

Świadczenie przez Wykonawcę szkoleń polega na organizowaniu i przeprowadzaniu przez 

Wykonawcę szkoleń dla pracowników. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach 

uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
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czas potrzebny na przygotowanie szkolenia. Szkolenia odbędą się w Warszawie w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Wiedza Użytkowników, zdobyta na szkoleniu zostanie 

zweryfikowana dowolną formą zaproponowaną przez Wykonawcę, którą potwierdzi pisemnie 

i przedstawi Zamawiającemu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu listy obecności uczestników szkolenia oraz kopie wszystkich wydanych 

zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

 

5.3 Bezpieczeństwo 

System zapewnia centralne zarządzanie Użytkownikami. 

System rejestruje aktywności identyfikowanych użytkowników wewnętrznych (użytkownicy 

IPiN) i  nieidentyfikowanych użytkowników aplikacji webowej. 

System rejestruje ślady zmian wprowadzanych przez Użytkowników. 

System weryfikuje siłę hasła proponowanego przez Użytkownika wewnętrznego. Wymaga się 

aby hasła składały się z co najmniej: 

• 8 znaków 

• małych i dużych liter 

• cyfr i znaków specjalnych. 

System umożliwia zastosowanie techniki pojedynczego logowania 

Polityka bezpieczeństwa oraz procedury zakładać będą wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa nie rzadziej niż raz dziennie i przechowywanie ich na niezależnych 

nośnikach odtwarzanych kontrolnie, na środowisku zapasowym w określonych 

cyklach. Nośniki z kopią bezpieczeństwa powinny być przechowywane  

w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach innych niż główny system,  które 

zorganizuje IPiN.  

Na poziomie urządzeń: zabezpieczenia związane z przechowywaniem danych na 

nośnikach (np.:RAID), dodatkowa maszyna przejmująca pracę maszyny, która uległa 

awarii.  

Wykorzystywane będzie oprogramowanie dostarczone przez system zarzadzania bazą 

danych do zapewnienia integralności danych, wykonania kopii bezpieczeństwa i 

odtwarzania danych. Będzie wykorzystywane również oprogramowanie dostarczane 

przez system wirtualizacji.  
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Partner dostarczający oprogramowanie udzieli informacji w zakresie bezpieczeństwa 

informatycznego, bezpieczeństwa sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów 

operacyjnych, bezpieczeństwa związanego z serwerem aplikacji, wykonywania kopii 

bezpieczeństwa, archiwizacji danych, przechowywania nośników.  

W ramach rozwiązania obowiązkowe jest stworzenie środowiska testowego 

używanego podczas wdrożenia i dalszej eksploatacji systemu do kontroli 

uruchamianych i modernizowanych funkcji systemu. Środowisko to może być 

wykorzystywane do testów odtworzenia systemu z kopii bezpieczeństwa. 

 

Zabezpieczenia systemowe 

System będzie składał się z modułów wewnętrznych używanych wyłącznie przez 

pracowników IPiN, które łączyć się będą bezpośrednio z bazą danych w ramach sieci 

LAN oraz modułu zewnętrznego dedykowanego dla użytkowników i aplikacji 

zewnętrznych (aplikacja WWW oraz WebAPI). Bezpieczeństwo modułów 

wewnętrznych w ramach sieci LAN, oparte będzie głównie na zabezpieczeniach 

oferowanych przez system zarządzania bazą danych (login, hasło, uprawnienia). 

Zabezpieczenie LAN konfigurowane przez dział IT, takie jak: filtrowanie MAC, 

VLAN, WPA2.  Bezpieczeństwo modułów zewnętrznych jest na poziomie 

protokołu HTTPS, certyfikatów SSL. Na poziomie serwera WWW, serwera aplikacji i 

serwera bazy danych. 

 

Bezpieczeństwo danych 

Bezpieczeństwo na poziomie infrastruktury gwarantować będą rozwiązania takie jak: 

RAID na poziomie fizycznym (infrastruktury), RAID 5 i 6, UPS, dostępność serwera 

zapasowego. Wdrożona zostanie odpowiednia polityka wykonywania kopii 

bezpieczeństwa i wdrożenia procedur odtworzenia środowiska zapasowego (DRC). 

Do zabezpieczenia wykorzystane zostaną mechanizmy dostępne przez system 

wirtualizacji. 

Bezpieczeństwo na poziomie użytkowników i administratora: Administrator będzie 

ustawiał prawa dostępu oraz ścieżki weryfikacji nowych zasobów. Wskazani 

użytkownicy będą mieli uprawnienia do tworzenia i edycji zawartości bazy, 

dodawania nowych źródeł. 
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Bezpieczeństwo aplikacji 

Administrator będzie ustawiał prawa dostępu oraz ścieżki weryfikacji nowych 

zasobów. Wskazani użytkownicy będą mieli uprawnienia do tworzenia i edycji 

zawartości bazy, dodawania nowych źródeł. Uprawnienia do korzystania z systemu 

wewnętrznego będą weryfikowane poprzez: login, hasła, uprawnienia, role nadawane 

przez administratora systemu. Aplikacja weryfikuje kompletność i integralność 

danych poprzez zaszyte algorytmy. Walidacja edytowanych danych zapewniona 

zostanie poprzez słowniki dziedzinowe, kontrole poprawnego formatu, kontrole 

obligatoryjności.  

Aplikacja zostanie napisana z wykorzystaniem dobrych praktyk programistycznych 

oraz narzędzi ułatwiających tworzenie kodu zabezpieczonego przed znanymi klasami 

ataków takimi jak SQL Injection czy Cross-Site Request Forgery. 

 

5.4 Zgodność z prawem 

System musi spełniać wszelkie wymagania i warunki wynikające z Ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 

2017 , poz. 570);. 

System musi spełniać wszelkie wymagania i warunki wynikające z Ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1764); 

System musi spełniać wszelkie wymagania i warunki wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.); 

System musi spełniać wszelkie wymagania i warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024). 

System musi spełniać wszelkie wymagania i warunki wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.); 

System musi spełniać wszelkie wymagania i warunki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - minimalnych wymagań dla 
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rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 113).    

W odniesieniu do powszechnie obowiązującego prawa projekt jest możliwy do realizacji i 

będzie z nim zgodny, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw do udostępniania 

zasobów oraz późniejszego ich przetwarzania i wykorzystywania do dalszych badań. 

Właścicielem zasobów jest IPiN i posiada prawa do późniejszego udostępniania zasobów 

(zasoby zostaną pozbawione danych wrażliwych).  

 

5.5 Dostępność 

System gwarantuje dostępność: 

• systemu w wersji produkcyjnej, mierzoną w okresach kwartalnych przez całą dobę, na 

poziomie SLA 99%. 

Projekt będzie udostępniał digitalizowane zasoby poprzez bazę danych dostępną pod adresem 

WWW i WebAPI. Istniejące zbiory danych są całkowicie w formie analogowej. Realizacja 

projektu cyfryzacji i udostępnienia zasobów pozwoli zrealizować cele projektu. Ze względu 

na specyfikę systemu planowane jest udostępnianie jedynie własnych zasobów. W ramach 

projektu utworzone zostanie WebAPI, pozwalające systemom zewnętrznym na pobieranie 

danych z projektowanego systemu IPiN poprzez odpowiednie funkcje Web Service (SOAP, 

REST). Zastosowane będą otwarte standardy wymiany danych bazujących na XML, JSON.  

Ze względów bezpieczeństwa API nie będzie umożliwiało modyfikacji danych oferowanych 

przez IPiN, Dostęp poprzez API będzie skutkował jedynie zapisami związanymi z 

aktywnością czy edycją profilu użytkownika/systemu. API będzie udostępniało wszystkie 

funkcje, które użytkownik może wykonać za pomocą aplikacji w przeglądarce. Wszystkie 

dane cyfrowe pobierane z systemu będą mogły być prezentowane przez inne systemy zgodnie 

z piątym poziomem “5 Star Open Data”. Będzie możliwość pełnego przeszukiwania danych i 

linkowania do innych baz danych i otwartych informacji (prezentowane źródła będą miały 

stałe linki oraz opisy w formacie XML/JSON, które będą mogły być umieszczane na innych 

stronach www, portalach społecznościowych). 
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5.6 Asysta i wsparcie 

Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie systemu na okres 12 

miesięcy. Usuwanie  awarii i  błędów w pracy systemu w pierwszym roku 

eksploatacji, jest świadczone bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji.  

o Asysta techniczna świadczona będzie od dnia 2019-06-30 do 2021.07.31,  

będzie obejmować i musi spełniać poniższe wymagania: 

o Dostępność usług dla użytkowników - SLA na poziomie 99% 

o Zostanie zapewniony kontakt telefoniczny - specjalny dedykowany 

telefon 

o Rejestracja zgłoszeń będzie odbywać się w dedykowanym systemie 

webowym. Zestawienie będzie zawierało co najmniej następujące 

informacje : 

▪ Identyfikator Zgłoszenia w Rejestrze  

▪ Data rejestracji 

▪ Temat 

▪ Osoba zgłaszająca 

▪ Opiekun ze strony wykonawcy 

▪ Ilość godzin realizacji w danym miesiącu 

▪ Sumaryczną wartość prac z danego miesiąca 

o Wykonawca zapewni kwalifikowany zespół helpdesk do obsługi 

zgłoszeń w zakresie:  

▪ Programistyczne i analityczne 

▪ Systemowe związane z bazą danych, systemami operacyjnymi, 

serwerami oraz sieciami LAN i WAN 

▪ Wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe  

o Asysta techniczna będzie obejmować niżej wymienione aktywności 

objęte dostępność serwisową w ilości co najmniej 540h w okresie 

trwania opieki serwisowej: 

▪ Wprowadzania drobnych usprawnień do pracy Systemu. 
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▪ Wykonywania w imieniu użytkowników nietypowych operacji 

w Systemie w tym korekt nieprawidłowych dokumentów (bez 

względu na powód pojawienia się nieprawidłowości). 

▪ Wyjaśniania niespójności w danych Systemu. 

▪ Tworzenie i przekazywanie do Klienta drobnych, 

szczegółowych instrukcji postępowania w sytuacjach 

nietypowych. 

▪ bezpłatny nadzór gwarancyjny dla nowych elementów 

funkcjonalnych trwający 6 miesięcy od momentu odbioru tych 

elementów przez Klienta 

 

o W celu ustalenia priorytetów, zostaną wprowadzone trzy typy Zgłoszeń : 

o AWARIA dotyczy sytuacji, gdy niemożliwa lub w istotny sposób 

ograniczona jest praca podstawowych działów Klienta. 

o PILNE dotyczy sytuacji innej niż awaria ale wymagającej przez 

szybkiej reakcji. 

o ZWYKŁE dotyczy pozostałych sytuacji. 

 

5.7 Skalowalność i wydajność 

Architektura systemu pozwoli na zastosowanie dowolnego popularnego systemu zarządzania 

bazą danych, planowane jest zastosowanie PostgreSQL (lub inny równoważny). Baza danych 

będzie na bieżąco współpracować (instalacja na tej samej maszynie) z repozytorium danych 

graficznych. Jest to wieloplatformowy, najbardziej zaawansowany produkt Open Source 

dostępny na rynku zgodny ze standardami ANSI/ISO SQL, obiektowo-relacyjny system 

zarządzania bazą danych. Opisana technologia pozwoli na zrealizowanie założeń projektu pod 

względem otwartości, dostępności, bezpieczeństwa, skalowalności.  

Na potrzeby realizacji projektu zastosowane będą rozwiązania zapewniające skalowalność na 

poziomie infrastruktury i oprogramowania. Prognozujemy zainteresowanie przez 

użytkowników zewnętrznych na poziomie około 123 000 odwiedzin rocznie, co daje 

miesięcznie 10 250 odwiedzin - użytkowników zewnętrznych cechuje głównie operacja 

odczytu danych . Ilość użytkowników wewnętrznych szacujemy na około 50 osób 
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(pracownicy IPiN). Aktywność użytkownika wewnętrznego będzie cechować aktywność 

polegająca na edycji, dodawaniu, modyfikacji zasobów IPiN. Szacujemy, że użytkownicy 

wygenerują ruch na poziomie 1 mln operacji miesięcznie, około 12 mln rocznie. Dobrana 

infrastruktura i oprogramowanie zabezpieczają potrzeby wydajnościowe do obsłużenia 

procesów dla w/w wartości, docelowej ilości użytkowników. 

Ze względu na charakter systemu operacje odczytu stanowić będą zdecydowanie większą 

część aktywności. Zapisy wykonywane będą jedynie w celu śledzenia aktywności 

użytkowników, jak również podczas edycji dokonywanej przez pracowników IPiN. 

Maksymalna wydajność dostarczonego rozwiązania w trybie edycji musi być na poziomie 

100 równoległych sesji, w trybie odczytu 1500 jednoczesnych sesji.  

Rozwiązanie będzie posiadać infrastrukturę zapewniającą pełną skalowalność jeżeli okaże się 

to konieczne. W ramach rozwiązania zastosowany będzie wirtualizator pozwalający 

wykreować serwery wirtualne dla 2 maszyn fizycznych. Na wydajność po stronie 

infrastruktury będzie miał wpływ dobrany procesor Procesory Intel® Xeon® E5 v4 8 rdzeni / 

16 wątków (lub inny równoległy)  jak również ilość pamięci RAM 256 GB i szybkie dyski 

SAS zapewniające szybkie działanie systemu. Ilość pamięci RAM jak również dysków 

fizycznych będą mogły być rozbudowywane, jak również będzie możliwość dołożenia 

fizycznych maszyn.  

Skalowanie w kwestii oprogramowania - wymagania: Zwiększenie ilości serwerów aplikacji i 

zastosowanie mechanizmu loadbalancing’u oraz mechanizmów replikacji w bazie danych. 

 

5.8 Interoperacyjność 

System umożliwia wymianę danych z innymi systemami zgodnie ze specyfikacją W3C Web 

Service; Realizując zadanie w zakresie interoperacyjności system będzie realizował zasadę 

wymiany informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi umożliwiających szybki i 

sprawny przepływ informacji oraz jej efektywne przetwarzanie. Zgodność z wymogami 

dotyczącymi interoperacyjności zostanie osiągnięta poprzez udostępnione API z 

wykorzystaniem popularnych protokołów komunikacyjnych i otwartych standardów wymiany 

danych tak jak XML. W celu osiągniecia zgodności w zakresie interoperacyjności opisanej w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności (Dz. U. z 2012, poz. 526) wymiany zasobów informacyjnych stosowane 
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będą popularne formaty danych zgodne z wymienionymi  takie jak: .pdf (Portable Document 

Format), .jpg (Joint Photographic Experts Group),.tiff (Tagged Image File Format) .html 

(Hypertext Markup Language), .css (Cascading Style Sheets), png (Portable Network 

Graphics). 

Kodowanie znaku w dokumentach i innych przesyłanych tekstach będzie odbywać się według 

standardu Unicode UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646. System zapewni 

wsparcie dla wielojęzyczności (j. polski, j. angielski).  

 

5.9 Cykl wytwórczy 

 

Wykonawca przygotuje prototyp systemu pozwalający zapoznać się z graficzną stroną 

interfejsu użytkownika. Prototyp musi zawierać makiety każdego ekranu dla użytkownika. 

Prototyp podlega akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wersję beta systemu, która będzie miała pełną 

funkcjonalność systemu przewidzianą w dokumentacji przetargowej, z wyłączeniem 

integracji z systemami zewnętrznymi. 

 

5.10 Testy 

Wykonawca przygotuje oraz dostarczy środowisko testowe oraz dane testowe. 

Testy obejmują Wersję Beta jak i Wersję Produkcyjną Systemu. 

Wykonawca przygotuje przypadki testowe oraz dane testowe, przy czym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dodatkowych przypadków testowych. 

Przypadki testowe muszą obejmować wszystkie wymagania dotyczące systemu objęte 

dokumentacją przetargową. 

Testy Systemu obejmą co najmniej: 

• testy akceptacyjne, 

• testy funkcjonalne metodą tzw. „czarnej skrzynki”, 

• testy użyteczności / ergonomii sprawdzające szybkość opanowania obsługi przez 

nowego użytkownika, 

• testy wydajnościowe, 

• testy bezpieczeństwa 
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Bezpieczeństwo danych i oprogramowania będzie sprawdzane w fazie testów systemu. 

Twórcy systemu wykonają następujące testy:  

1. bezpieczeństwo danych  

1.1. próba odzyskania danych z kopii bezpieczeństwa (backup)  

2. dostępność systemu pomimo awarii: 

2.1. wywołanie (symulowanej) awarii zapasowego ośrodka i sprawdzenie, czy po 

powtórnym włączeniu zapasowego serwera BD zostanie poprawnie przywrócona 

2.2. wywołanie (symulowanej) awarii głównego ośrodka, kontrola, czy przygotowane 

skrypty rekonfigurujące serwery w zapasowym ośrodku i przełączające ruch działają 

poprawnie, a następnie sprawdzenie, że dostęp z zewnątrz do aplikacji użytkowników 

- działa poprawnie.  

Część testów takich jak próba odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa na środowisku 

zapasowym wykonywana będzie cyklicznie wg wytycznych działu IT np.: co 6 miesięcy. 

Wytworzone oprogramowanie będzie testowane przez testerów oprogramowania 

(wyznaczone osoby przez Wykonawcę), a następnie w częściach przekazywane do testów 

przyszłym użytkownikom po stronie IPiN.  

5.11 Ergonomia / używalność 

Interfejs systemu powinien być projektowany z uwzględnieniem zasad użyteczności. 

System powinien posiadać responsywny graficzny interfejs użytkownika. 

 

 

 


