PROJEKT
UMOWA NA WYKONANIE AUDYTU DOSTĘPNOŚCI SERWISÓW GMINY STASZÓW ORAZ
JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zawarta w dniu ……………….. pomiędzy:
Gminą Staszów z siedzibą w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – Leszka Kopcia,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – Joanny Pokory
zwanym w dalszej części "Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego / *Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonego
przez: ......................................................… pod numerem : ................................
reprezentowanym przez : ........................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Umowa zostaje sporządzona w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji na dofinansowanie budowy lub dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących
zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§2
Umowa została zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.):
§3
Użyte w dalszej części Umowy określenia oznaczają:
Gmina Staszów – oznacza Gminę Staszów oraz jej jednostki organizacyjne.
Strona internetowa – produkt, którego audyt dostępności oraz wykonanie szablonu dla systemu CMS
Zamawiający zleca Wykonawcy.
Podstrony WWW – elementy strony internetowej wyświetlane w oknie przeglądarki; przez jedną
podstronę WWW rozumie się jednorazową zawartość całego okna przeglądarki internetowej.
Wykonawca Stron – wybrany w odrębnym postępowaniu Wykonawca, którego zadaniem jest
stworzenie i zaimplementowania rozwiązania informatycznego, za pomocą którego możliwe będzie
budowanie stron internetowych (system CMS)
System CMS – oprogramowanie Wykonawcy Stron, służące do zarządzania poszczególnymi modułami
strony internetowej oraz treściami podstron.
§4
Przedmiot Umowy
Przeprowadzenie audytu dostępności 17 serwisów Gminy Staszów dla osób niepełnosprawnych oraz
ścisła współpraca z Wykonawcą Stron przy wdrażaniu Systemu CMS.

Wykonanie powyższych zadań dzieli się na:
1. Audyt dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami w/w konkursu
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie AA (wg
załącznika nr 2)
2. Ścisła współpraca z Wykonawcą Stron na etapie opracowywania i wdrażania Systemu CMS oraz
migracji danych stron Gminy Staszów do nowo stworzonych serwisów internetowych.
3. Re-audyt dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych, polegający na sprawdzeniu czy błędy
wykryte podczas pierwszego audytu zostały usunięte i poprawione. Re-audyt będzie wykonany w
przypadku wykrycia niezgodności przy pierwszym audycie dostępności serwisu.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu w zakresie, który przedstawia załącznik
nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się czynności wymienione w § 4 wykonać osobiście, ze szczególną
starannością i dbałością.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych Gminy
Staszów zrealizowanej w ramach niniejszej umowy w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
5. Termin realizacji całej umowy określa się od daty podpisania umowy do …………... r.
§6
1. Wykonanie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zawartymi w ogłoszeniu o konkursie.
2. Opis dokonania audytu stanowi zał. nr 1 do umowy
3. Po przeprowadzeniu audytu Wykonawca przedstawia protokół niezgodności, który będzie podstawą
do przeprowadzenia przystosowania strony i podstron Gminy Staszów dla potrzeb osób niewidomych i
niedowidzących.
4. Zamawiający zatwierdza protokół niezgodności. Zatwierdzenia protokołu ze strony Zamawiającego
dokonuje upoważniona do tego osoba.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Na cenę wykonania Przedmiotu Umowy składa się cena wykonania Przedmiotu umowy w zakresie
§ 4 …………… zł brutto ( słownie: ……………………. złotych)
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie płatne w całości na rachunek Wykonawcy wskazany na
prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
protokołu odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego
4. Za nieterminowe płatności, będą naliczane ustawowe odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
Kary umowne
1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać

kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie
będzie trwało dłużej niż 5 dni w wysokości 2 % za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 10 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub
odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym m. in. zwrotu otrzymanej dotacji z przyczyn
niedotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę.
§9
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. od ...................... do ................................
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy i załącznika nr 1, który stanowi jej
integralną część, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
negocjacji, zaś w przypadku braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu dla doręczeń. W razie niewykonania tego obowiązku, doręczenie dokonane na adres
wskazany w Umowie albo na ostatni znany adres do doręczeń będzie skuteczne z dniem awizowania
przesyłki przez urząd pocztowy albo firmę kurierską pod tym adresem.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

..........................................…
(Wykonawca)

............................................
(Zamawiający)

Załącznik nr 1

Zakres audytu dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych
Audyt dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych powinien składać się z trzech
części.
W pierwszej części serwis WWW powinien zostać sprawdzony uwzględniając różne poziomy
dostępności określone w dokumencie WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Efektem
końcowym tych prac ma być protokół niezgodności w którym są zawarte informacje na temat
występujących błędów na stronie jak również sposób ich usunięcia.
W części drugiej serwis powinien zostać sprawdzony przez eksperta ds. dostępności.
W części trzeciej serwis powinien zostać sprawdzony przez osoby niepełnosprawne.
Część pierwsza
1. sprawdzenie zgodności z W3C
2. sprawdzenie zgodności z W3C CSS
3. sprawdzenie zgodności z WAI (WCAG 2.0)
• priority 1
• priority 2
• priority 3
4. analiza kontrastu
5. sprawdzenie poprawności działania w:
• Windows i Linux
• przeglądarkach współczesnych i starszych wersjach
• przeglądarce tekstowej
• przeglądarce mobilnej
Każdy odnaleziony problem jest klasyfikowany w trzech kategoriach zgodnie z trzema
poziomami dostępności jako
• krytyczny, konieczny do usunięcia na poziomie priority 1 (A),
• problem, który powinno się usunąć priority 2 (AA),
• problem, który można usunąć priority 3 (AAA).
Do każdego opisywanego problemu Wykonawca określa sposoby ich usunięcia.
Część druga
Serwis powinien zostać poddany badaniu eksperckiemu, które pozwoli na ocenę ergonomii serwisu
oraz jego elementów.
Część trzecia
W kolejnym etapie serwis powinien trafić do osób niewidomych i niedowidzących. Osoby niewidome
wykonujące audyt powinny być tak dobrane aby reprezentowały różny stopnień dysfunkcji wzrokowej
od całkowitej utraty wzroku do częściowej. Wykonują one audyt niezależnie na dwóch różnych
programach czytających.
Kontroli podlegają m.in.
1. ergonomia strony
2. dostępność zawartych informacji
3. czytelność menu
4. czytelność nagłówków
5. prawidłowe opisy w tekstach alternatywnych linków i grafik
Załącznik nr 2

wymagania minimalne, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych
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Zasada

Zasada 1 - Postrzeganie

Wymaganie

Pozycja w WCAG
2.0

Poziom

Wymaganie 1.1
Wymaganie 1.2

1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
4.1.1
4.1.2

A
A

Wymaganie 1.3
Wymaganie 1.4

Wymaganie 2.1
Wymaganie 2.2
Zasada 2 - Funkcjonalność

Wymaganie 2.3
Wymaganie 2.4

Wymaganie 3.1
Wymaganie 3.2
Zasada 3 - Zrozumiałość
Wymaganie 3.3

Zasada 4 - Kompatybilność

Wymaganie 4.1

A
A
AA
A
A
A
A

AA
A
AA
A
AA
A
AA
A

