
Specyfikacja techniczna dotycząca projektu strony internetowej Polskiej Izby Gospodarczej 
Transportu Samochodowego i Spedycji na domenie pigtsis.pl 

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego I Spedycji w Warszawie (zwana dalej 
„Zlecającym”) zleca wykonanie strony internetowej na domenie pigtsis.pl firmie (zwanej dalej 
„Wykonawcą”). 
 
 

1. Wykonanie strony internetowej będzie przebiegało dwuetapowo: 

 1 etap – projekt graficzny obejmujący wstępną wizualizację strony internetowej z 
zastosowaniem uzgodnionej tonacji kolorystycznej oraz oprawy graficznej 
nawiązującej do głównej tematyki jaką zajmuje się zlecający tj. transportu drogowego 
osób 

 2 etap – wykonanie kompletnej strony ze wszystkimi elementami, które zlecający 
wskaże w niniejszej specyfikacji 

2. Strona będzie wykonana w jeżyku polskim na nowoczesnym silniku z dostosowaniem pod 
urządzenia mobilne (wersja responyswna) 

3. Kolorystyka strony powinna  nawiązywać do barw znajdujących się logo PIGTSiS znajdującym 
się na pigtsis.pl 

4. Układ główny strony zaproponuje Wykonawca z zachowaniem następujących warunków: 

 Struktura menu będzie zawierała następujące elementy wraz z podstronami (na 
podstawie aktualnej strony internetowej pigtsis.pl: 

o O izbie 
o Aktualności 
o Druki 
o Elektroniczny rozkład jazdy autobusów 
o Obsługa przedsiębiorców (przewoźników) 
o Obsługa JST (jednostek samorządu terytorialnego) 
o Szkolenia 
o Publikacje 
o Pośrednictwo (licencje, zezwolenia, świadectwa kierowcy) NOWY ELEMENT 
o Akty prawne NOWY ELEMENT 
o Publikacje 
o Nasze przetargi NOWY ELEMENT 
o Strefa dla Członków Izby (po zalogowaniu) NOWY ELEMENT 
o Kontakt 

 Ponadto na stronie mają znaleźć się odnośniki (linki): 
o Faktury 
o Rozkład Jazdy Autobusów (System Informacji dla pasażera) 
o Zapisy na szkolenia 
o Link do starej wersji strony zawierającej archiwalne informacje w tym 

aktualności z lat od 2016 wstecz NOWY ELEMENT 

 Szczególnie wyeksponowane powinny być następujące elementy: 
o Aktualności 
o Druki 
o Rozkład jazdy autobusów (link do autobusowyrozkladjazdy.pl) 

5. Oprócz elementów wymienionych w pkt. 4 strona będzie zawierała ponadto: 
o Formularz kontaktowy 
o Mapka dojazdowa 
o Prosta wyszukiwarka po Frazie 
o Baner, slider lub animacja 



o Miejsce na wstawianie niewielkich rozmiarów banerów reklamowych, odnośników 
do innych stron, portali internetowych partnerów, członków lub współpracujących 
przedsiębiorstw 

o Nieograniczoną ilość zakładek 
o Multi galerię zdjęć 
o Optymalizacja Seo 
o Integracja z Facebook 
o Wtyczka monitorująca ataki hakerskie 
o Statystyki Google Analitics 

6. Treść wszystkich elementów zostanie przeniesiona ze strony pigtsis.pl o ile zlecający nie 
poinformuje o zmianie ich treści 

7. Wykonujący stronę internetową przeniesie wszystkie aktualności z roku 2017 z aktualnej 
strony pigtsis.pl 

8. Pozostałe aktualności z lat 2016 wstecz będą możliwe do przeglądania po kliknięciu w link z 
archiwalną wersją strony 

9. Aktualności oprócz warstwy tekstowej mają mieć możliwość umieszczania zdjęć 
10. Aktualnościom będą nadawane znaczniki tzw. tagi wg, których będzie możliwe ich filtrowanie 

(np. ogólne; opinie prawne itp. Tak jak na aktualnej stronie pigtsis.pl) 
11. Strona internetowa będzie zawierała Panel Administracyjny oparty na CMS do samodzielnego 

zarządzania treścią i modyfikacji strony internetowej w zakresie zawartości merytorycznej 
strony a w szczególności: 

 Dodawaniu, edycji, usuwaniu aktualności 

 Edycji elementów i podstron wymienionych w pkt.  4 i pkt. 5 

 Dodawaniu, edycji lub usuwaniu banerów reklamowych 
12. Możliwy będzie dostęp do wybranych materiałów (Aktualności, Akty prawne) tylko dla 

zalogowanych użytkowników (konta dla członków PIGTSiS we własnym zakresie utworzy 
Zlecający) 

13. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do czynności wiążących się z wykonaniem strony 
internetowej a w szczególności: 

o Instalacją strony na serwerze zlecającego 
o Konfigurację modułów 

14. Zlecający przedstawi umowę do podpisania a jej treść będzie zgodna z niniejszą specyfikacją  
15. Zgodnie z pkt. 1, umowa zostanie zrealizowana dwuetapowo.  
16. Ustalona pomiędzy Zlecającym a Wykonującym płatność będzie podzielona na 2 równe 

części. Płatność pierwszej części po zaakceptowaniu projektu o którym mowa w części I pkt. 
1. Płatność  drugiej części nastąpi po zakończonym projekcie. 

17. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia ws. akceptacji przesłanego projektu strony 
internetowej umowa zostanie rozwiązana a Wykonawca zwróci Zlecającemu koszty pierwszej 
części płatności. 

18. Wykonawca przedstawi Zlecającemu raporty obrazujące postęp prac na stroną internetową 
oraz będzie konsultować z nim kwestie funkcjonalności i estetyki. 

19. Wstępny projekt graficzny zostanie przekazany do konsultacji w ciągu maksymalnie 7 dni 
roboczych 

20. Wykonanie strony internetowej nastąpi w okresie 21 dni roboczych od zaakceptowania przez 
Zlecającego przedstawionego mu projektu. 

21. Prawa autorskie do strony internetowej pigtsis.pl po jej wykonaniu zostaną przeniesione na 
Zlecającego. 

22. W przypadku sporów pomiędzy stronami, rozstrzygającym będzie właściwy sąd rejonowy w 
Warszawie, zgodnie z siedzibą Zlecającego. 


