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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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ZAKRES USŁUG

Usługi obejmują:
1. hostowanie strony internetowej dialog.mazovia.pl, zwanej dalej
Serwisem, na serwerze Wykonawcy spełniającym wymogi
wskazane poniżej;
2. ochronę serwera oraz Serwisu przed szkodliwym
oprogramowaniem i atakami;
3. prowadzenie bieżącego dozoru nad poprawnością wczytywania
oraz wyświetlania stron, zapewnienie ciągłości funkcjonowania
i dostępności Serwisu;
4. reakcje na błędy, likwidowanie wszelkich usterek funkcjonowania
Serwisu zgłaszanych przez Zamawiającego (pomoc techniczna);
5. dokonywanie cyklicznych kopii serwisu (backupów) zgodnie
z wytycznymi wskazanymi poniżej;
6. aktualizacje programistyczne Serwisu, które bezpośrednio nie
wpływają na zmianę jego funkcjonalności i struktury,
w szczególności bieżąca aktualizacja oprogramowania
do zarządzania treścią (CMS - Content Management System),
w tym rozszerzeń, modułów i wtyczek;
7. pomoc z zakresu obsługi Serwisu, świadczona poprzez kontakt
mailowy oraz telefoniczny;
8. bieżące dostosowywania Serwisu do zmian wynikających
z przepisów prawa i innych mających wpływ na techniczne aspekty
działania oraz bezpieczeństwa Serwisu;
9. zapewnianie zgodności Serwisu z wymogami WCAG 2.1
opisanymi w ustawie z dnia z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) oraz aktualnych wymagań
w zakresie z dostępności serwisów użyteczności publicznej dla
osób z niepełnosprawnościami;
10. zabezpieczenie kanału komunikacyjnego Serwisu protokołem SSL
przy wykorzystaniu certyfikatu dostarczonego przez
Zamawiającego;
11. domyślne gwarantowanie bezpieczeństwa procesu pozyskiwania,
przechowywania oraz dostępu do gromadzonych danych
osobowych zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych);
12. wdrożenie odpowiednich środki technicznych i organizacyjnych,
zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad
przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu nadania
przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, w tym m.in.
pseudonimizację gromadzonych danych i ograniczenie dostępu do
danych;
13. gwarancję bezpowrotnego usunięcia danych osobowych
po okresie ich przechowywania lub na żądanie Zamawiającego;
14. domyślne ustawienia blokujące umieszczanie na urządzeniach
końcowych użytkownika plików śledzących, tzw. cookies oraz
mechanizm umożliwiający użytkownikowi wybór (i późniejszą
zmianę decyzji) w zakresie, na które pliki śledzące wyraża zgodę.
2

WYMAGANIA
TECHNICZNE
DOTYCZĄCE
SERWERA

Specyfikacja minimalnych wymagań serwera niezbędnych
do prawidłowego działania usługi:
CPU:

Intel® Xeon® E31241v3

Pamięć RAM:

32 GB DDR3

HDD:

2 x 1 TB

System operacyjny: Linux
Baza danych: MySQL
Wersja PHP: 7
Serwer www: Apache
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PARAMETRY
TECHNICZNE
SERWISU

1. Serwis wykorzystuje system CMS Open Source Joomla
umożliwiający Zamawiającemu samodzielne zarządzanie jej
wyglądem i zawartością, bieżące aktualizowanie, dodawanie,
zmienianie treści i grafiki, usuwanie, podmienianie załączników
w postaci plików oraz materiałów graficznych i multimedialnych.
2. Serwis spełnia wymagania szybkiej i wygodnej publikacji treści
dowolnego typu (artykułów, dokumentów, plików, zdjęć,
formularzy, tabel, elementów typu pop-up itd.), bez potrzeby
posiadania wiedzy technicznej, w szczególności znajomości języka
HTML.
3. Serwis wykorzystuje relacyjną bazę danych MySQL.
4. Zastosowano technologie tworzenia stron internetowych takich jak
HTML, XHTML, CSS, PHP, JAVA, AJAX.
5. Serwis umożliwia prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę
stron dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych
w aktualnie obowiązujących wersjach:
1) Microsoft Edge;
2) Mozilla Firefox;
3) Google Chrome;
4) Opera.
6. Serwis opiera się na stylach CSS do formatowania
prezentowanych treści.
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7. Kodowanie znaków – Unicode UTF-8 standard min. 3.0
i posiadanie zestawu znaków Unicode (wprowadzanie,
przechowywanie, wyszukiwanie, modyfikowanie, przetwarzanie
tekstów z dowolnymi znakami narodowymi, np. wprowadzanie,
zapisywanie i wyszukiwanie słów w języku polskim, angielskim).
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BEZPIECZEŃSTWO
SERWSU

1. Wykonawca będzie prowadził tzw. hardening narzędzi
informatycznych niezbędnych do eksploatacji Serwisu (proces
zabezpieczania systemu przez zmniejszenie jego powierzchni
podatności na atak, która jest większa, gdy system wykonuje
więcej funkcji).
2. Wykonawca zapewni ciągłą pracę Serwisu.
3. Dostępność Serwisu powinna wynieść nie mniej niż 99% czasu
licząc w skali miesiąca.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić backup Serwisu w taki
sposób, aby w przypadku jego utraty możliwe było szybkie
przywrócenie jego funkcjonalności oraz treści:
1) kopia z dnia dostępna przez tydzień;
2) kopia z tygodnia dostępna przez miesiąc;
3) kopia miesięczna dostępna przez przynajmniej rok.
W przypadku awarii Serwisu lub zlecenia Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć w ciągu 2h od awarii
lub zlecenia.
5. Serwis powinien posiadać ochronę przed DDOS oraz
zabezpieczenie przed zagrożeniami Malware.
6. Komunikacja sieciowa Serwisu musi być zabezpieczona
protokołem SSL.
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HOSTING

1. Utrzymanie Serwisu na domenie Zamawiającego
(dialog.mazovia.pl), sprzęcie komputerowym i zasobach
teleinformatycznych zapewnionych przez Wykonawcę.
2. Serwis musi obsłużyć do 1000 sesji równocześnie generujących
w szczycie do 30 requestów na sekundę. Rozwiązanie musi
umożliwić zwiększenie wymagań.
3. Wykonawca zabezpieczy pracę ciągłą Serwisu całodobowo w tym
w dni wolne od pracy, z 99 proc. dostępnością czasu, licząc w skali
miesiąca.
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GWARANTOWANY
POZIOM USŁUG
(SLA)

1. Priorytety błędów i odpowiadający mu czas ich usunięcia:
1) błąd krytyczny - błąd uniemożliwiający korzystanie z Serwisu:
a) czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – niezwłocznie,
niezależnie od godzin pracy i dni wolnych od pracy,
b) czas usunięcia = 1 godzina;
2) błąd znaczący - błąd negatywnie wpływający na wydajność
i funkcjonalność Serwisu:
a) czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia = 30 minut,
b) czas usunięcia = 8 godzin;
3

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego
nr sprawy OR-OP-IV.134.2.2021.MK

3) błąd niekrytyczny – błąd niewpływający na funkcjonalność
i wydajność Serwisu, jednak mogący powodować trudne
do zdiagnozowania problemy bądź skutkujący pogorszeniem
komfortu korzystania z Serwisu:
a) czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia = 2 godziny,
b) czas usunięcia = 24 godziny.
2. Pomoc z zakresu obsługi Serwisu - realizowana poprzez kontakt
mailowy oraz telefoniczny. Czas odpowiedzi na pytanie
użytkownika (mail) – do 2 godzin roboczych od otrzymania prośby
o pomoc.
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ZAPEWNIANIE
ZGODNOŚCI
Z WCAG 2.1
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ROZBUDOWA
SERWISU

Wykonawca zapewni zgodność Serwisu z wymogami określonymi
w ramach Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych
(WCAG 2.1 poziom AA) zawartymi w ustawie z 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 12 kwietnia 2012 r. 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 2017 r., poz. 2247).
1. Usługi w zakresie rozbudowy będą uzgadniane każdorazowo
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (drogą mail)
i wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia. Kwota
wynagrodzenia za godzinę pracy zostanie ustalona w umowie,
a czas realizacji zlecenia każdorazowo przed zleceniem.
2. Łączny wymiar zamówień na usługi wyniesie nie więcej niż 100
roboczogodzin w roku. Zamawiający nie jest zobowiązany do
składania zleceń w ogóle ani do ich składania w określonych
odstępach czasu, ani też do określania wymiaru usług
równomiernie w poszczególnych miesiącach.
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