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Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r. 
 

Wyjaśnienia SWZ III 
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 7:  
Czy możemy uzyskać dostęp do panelu e-learningowego? (panel klienta oraz(jeśli jest) panelu administracyjnego) 
2) W jaki sposób zostają dodane nowe materiały e-learningowe, panel administracyjny czy bezpośrednio w kodzie 
strony przez serwer ftp? 3) Czy platforma e-learningowa spełnia standardy WCAG 2.1? 4) W jaki sposób są 
przedstawiane materiały e-learningowe na stronie? W formie PDF czy w zakodowanej w html strony internetowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na regulacje wewnętrzne związane z bezpieczeństwem informacji 
opracowane materiały e-learningowe przez Wykonawcę zostaną wdrożone na platformę e-learningową/stronę 
www przez Zamawiającego. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia rodz. II pkt 10 ust. 
23 Za wdrożenie paczek SCORM dla poszczególnych obszarów na platformie e-learningowej/stronie www 
Zamawiającego odpowiedzialny będzie Zamawiający. 
 
Pytanie 8: 
W jaki sposób zostają dodane nowe materiały e-learningowe, panel administracyjny czy bezpośrednio w kodzie 
strony przez serwer ftp? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nowe materiały dodawane są poprzez panel administracyjny w platformie moodle. 
 
Pytanie 9: 
Czy platforma e-learningowa spełnia standardy WCAG 2.1? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że sama platforma nie spełnia standardu WCAG 2.1, natomiast na platformie są już 
umieszczone materiały w tym standardzie. Zamawiający dąży do dostosowania platformy do standardu WCAG 2.1. 
 
Pytanie 10: 
W jaki sposób są przedstawiane materiały e-learningowe na stronie? W formie PDF czy w zakodowanej w html 
strony internetowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że posiada platformę moodle i na niej opracowane materiały e-learningowe zostaną 
zamieszczone. Warunkiem zamieszczania materiałów na ww. platformie oraz stronie www Zamawiającego jest 
opracowanie ich w standardzie SCORM (rozdział II pkt 10 ust. 9, 21-22 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia). 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Marzena Brzychcy 
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