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Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r. 
 

Wyjaśnienia SWZ II 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn.: „Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych 
(pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla 
użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), 
na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego”, numer sprawy: 
21/ST/KSZBI/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 206-538285 z dnia 22-10-2021 r. 
 
 
Pytanie 2:  
Proszę o dokładnie i jednoznacznie określenie wersji WCAG jaką mają spełniać przygotowane przez potencjalnego 
wykonawcę materiały elearningowe oraz do jakiej wersji WCAG ma się odnosić oferent przy deklaracji zgodności w 
Kryterium 2. Aktualnie w dokumentacji pojawiają się wersje WCAG 2.1, WCAG 2.2 

Wyciąg z SWZ: 

3.8 Spełnienie wymagań art. 100 ust. 1 ustawy. 

Materiały elearningowe będą spełniały wymogi standardu WCAG 2.1 w tym obowiązujące przepisy prawa 
dotyczące witryn i rejestrów publicznych dostępnych w sieci Internet. Spełnienie wymogu standardu WCAG 
2.1. dostosuje opracowane materiały elearningowe do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób 
niepełnosprawnych. 
 

14.1 Kryteria oceny ofert.  
 

1) Kryterium nr 1  Cena brutto oferty – „C” 60% 

2) Kryterium nr 2  Zgodność z WCAG 2.2 – „W” 20% 

3) Kryterium nr 3  Skrócony czas realizacji wniosku o aktualizację 
materiałów e-learningowych – „S” 

20% 

2) Kryterium nr 2 - Zgodność z WCAG 2.2 – „W” – 20% 
Zamawiający przyzna punkty w Kryterium nr 2 w zależności od deklaracji Wykonawcy czy materiały 
elearningowe przygotowane przez Wykonawcę spełniać będą wymagania WCAG 2.1. 
Punkty w Kryterium nr 2 przyznane zostaną w sposób następujący: 

a) za brak deklaracji spełnienia wymagań WCAG 2.2 - Wykonawca otrzyma 0 pkt; 
b) za zadeklarowanie spełnienia wymagań WCAG 2.2 – Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

 

Wyciąg z OPZ: 
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1. Materiały e-learningowe przygotowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania WCAG 2.1 opisane 
pod następującym adresem: https://wcag21.lepszyweb.pl/#toc. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie zgodności ze standardem WCAG 2.1. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że WCAG 2.1. jest standardem wymaganym. Zamawiający potwierdza, że według kryteriów 
ocen przy ocenie składanych ofert przyzna punkty Wykonawcy, który zadeklaruje spełnienie standardu WCAG 2.2. 
 
Pytanie 3:  
Czy Zamawiający może podać nazwę oraz wersję platformy na której mają zostać wytworzone w ramach 
zamówienia materiały elearningowe? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że materiały e-learningowe przygotowane przez Wykonawcę dla obszarów nr 1 i nr 2 
zostaną opublikowane na wewnętrznej platformie e-learningowej Zamawiającego. Natomiast materiały e-
learningowe przygotowane przez Wykonawcę dla obszarów nr 3 i nr 4 zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Zamawiającego. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale II pkt 10 w Załączniku nr 1 do SWZ 
– Opis przedmiotu zamówienia:  
„17) Opracowane materiały e-learningowe muszą poprawnie działać na przeglądarkach: Internet Explorer/Edge, 
Mozilla FireFox, Opera, Chrome, Safari. 
oraz 
9) Materiały e-learningowe zostaną przygotowane w języku polskim i opracowane zgodnie ze standardem SCORM. 
21) Opracowane materiały e-learningowe dla każdego z obszarów będą osobną paczką SCORM.”. 
 
Pytanie 4: 
Czy Oferent dobrze rozumie, że prelegent nie będzie nagraniem video rzeczywistej osoby? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający powołując się na zapis o wirtualnym prelegencie miał na myśli postać osoby dorosłej wyświetlaną 
na ekranie, niewykonującą gestów (animacja statyczna). 
 
Pytanie 5: 
W punkcie 11 jest mowa o animacji statycznej – proszę o zdefiniowanie pojęcia: animacja statyczna. Animacja z 
założenia jest elementem prezentującym ruch (dynamicznym) – co zatem oznacza animacja statyczna? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wirtualny Prelegent powinien zostać przedstawiony w postaci osoby dorosłej, wypowiadającej kwestie np. w 
formie wyświetlanych dymków, będące uzupełnieniem poruszanej tematyki. 
 
Pytanie 6: 
Jak będzie objętość materiału wsadowego dostarczanego przez Zamawiającego do każdego z obszarów? Strony 
worda lub slajdy ppt. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wsad merytoryczny dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego obejmuje zakresem specyfikę funkcjonowania 
jednostek służb statystyki publicznej, uwzględniając jednocześnie regulacje prawne, zasady, procedury 
obowiązujące w jednostkach służb statystyki publicznej w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych 
oraz cyberprzestrzeni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy przygotowany wsad merytoryczny umożliwiający 
przygotowanie materiałów e-learningowych przeznaczonych na 1 godzinę zegarową.  Ponadto zgodnie z zapisami 
zawartymi w rozdziale II, pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zweryfikuje i 
uzupełni przekazany wsad merytoryczny o informacje wyszczególnione w rozdziale II, pkt 4 „Przygotowanie 
materiałów e-learningowych dla obszarów wymienionych w rozdziale I”. 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Marzena Brzychcy 
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