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Pytanie 1

W punkcie 3 Sekcji IV (wymagania podstawowe) zawarta jest informacja o konieczności 
utworzenia wersji serwisu dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, gdyż naszym zdaniem powyższe wymaganie jest 
wewnętrznie sprzeczne. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.poz. 526) w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych w kwestii dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych 
stawia wymagania w odniesieniu do całości serwisu (zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0 na 
poziomie AA - z wyjątkami - zawartymi w załączniku 4 do Rozporządzenia), a nie do osobnej
jego wersji czy części określonej jako "dla osób niepełnosprawnych." 

Prosimy więc o informację, czy wymagana jest osobna wersja serwisu "dla osób 
niepełnosprawnych" - i w takim przypadku prosimy o przedstawienie szczegółowych 
wymagań dotyczących tej wersji serwisu, czy też serwis ma być w całości zgodny z 
Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012, które, wedle naszej najlepszej wiedzy, nie 
zawierają żadnych wymagań dotyczących dodatkowej wersji serwisu "dla osób 
niepełnosprawnych" tylko stawiają wymagania dotyczące jego zgodności z zaleceniami 
WCAG 2.0 na poziomie AA z wyjątkami w odniesieniu do całości serwisu.

Odpowiedź:

Cały serwis musi być zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
(Dz. U. z 2012 r.poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wymóg utworzenia wersji serwisu
dla osób niepełnosprawnych odnosi się do wersji serwisu w wysokim kontraście co powinno 
być zapewnione poprzez kontrolki na stronie. Najlepiej jeśli użytkownik będzie mógł wybrać 
kilka zestawów kolorystycznych. Taka wersja serwisu musi posiadać taka samą 
funkcjonalność i  taką samą zawartość co strona w widoku podstawowym. Powyższe 
zagadnienie odnosi się również do zapisu w pkt 3.3 podpunkt 2 SIWZu. 


