
 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego nr ZP.271.01.2017: 
Budowa Systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów. 

 
Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie systemu informatycznego i internetowej platformy e-usług, pozwalającej w dużej mierze realizować swoje 

statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Popów w formie elektronicznych usług dla obywateli. Planowane rozwiązania oparte są m.in. na 

możliwości zdalnego odczytu wodomierzy, co generuje możliwość uruchomienia całego szeregu e-usług. Projekt obejmuje: 

 

Lp. Nazwa sprzętu/usługi ilość Opis: rodzaj, typ główne parametry/zakres usług 

1 Sprzęt komputerowy - Serwer bazy danych, 
opieka serwisowa sprzętu 

1 Serwer (komputer) bazy danych dla platformy e-usług (Zintegrowanego Systemu  i Internetowego 

Biura Obsługi Klientów) pozwalający na gromadzenie danych udostępnianych za pośrednictwem 

Internetowego Biura Obsługi Klientów wraz z oprogramowaniem serwerowym, oraz niezbędnymi 

zabezpieczeniami wymaganymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Minimalne parametry techniczne serwera: 

Chassis Configuration: 2.5" Chassis Configuration    

Procesor:  Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/4T, 80W 

Pamięć RAM:  16 GB UDIMM, Low Volt, Dual Rank, x8 Data Width  

System operacyjny: Windows Server 2012R2 Foundation Edition, nośnik, 



RAID Configuration: C6: RAID 1 for H310 (4 HDDs) with Cabled Chassis    

RAID Controller:                PERC H310 Adapter RAID Controller    

Dyski twarde:  4 szt. x 1TB 7.2k RPM Near-Line SAS 6Gbps 2.5in Cabled Hard Drive 

Zarządzanie:  Basic Management  

Rack Rails:  2/4 -Static Post Static Rails    

Wewnętrzny napęd optyczny: DVD ROM, SATA, INTERNAL    

klawiatura:  UK/Irish (QWERTY) 

gwarancja:                            musi obejmować co najmniej fazę trwałości projektu (5 lat)          

podstawowa gwarancja z czasem reakcji następny dzień roboczy          

2 Licencje na oprogramowanie bazodanowe 
Microsoft SQL Serwer 

1 licencje na oprogramowanie umożliwiające utworzenie i gromadzenie źródłowej bazy danych dla 
platformy e-usług (Internetowego Biura Obsługi Klienta). 
Technologia wykonania Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy. 
Dostęp dla minimum 5 równoczesnych użytkowników. 

3 Zakup zestawów komputerowych 2 stworzenie stanowisk roboczych dla osób obsługujących system (zakup zestawów inkasenckich) dla 2 
stanowisk roboczych i 2 użytkowników systemu 
Minimalne parametry techniczne zestawu: 
Drukarka termiczna 

 Wydruk na standardowym papierze termicznym o szerokości 110-112 mm 
Łączność z mikrokomputerem bezprzewodowa - Bluetooth 
Akumulator o pojemności minimum 6000 mAh 
Wydruk z polskimi znakami ą, ń, ś, ć itd. 
Torba inkasencka 
Zasilacz, 
Możliwość zakupu akcesoriów : dodatkowy akumulator, zasilacz samochodowy 

Mikrokomputer mobilny klasy przemysłowej: 

 Odporność na użytkowanie terenowe klasy minimum IP65 
Wyposażenie Bluetooth Class II, Wi-Fi, 
System operacyjny Microsoft Windows Mobile 6.x 
Ekran dotykowy o przekątnej minimum 3.5” 
Możliwość wyboru klawiatury ekranowej lub klawiatury fizycznej numerycznej lub 
alfanumerycznej 
Odporność na wielokrotne upadki z wysokości 1.2 metra na gładką betonowa powierzchnię 



Odporność na prace w temperaturze od minus 20 stopni Celsjusza 
Możliwość zakupu akcesoriów: futerał, zasilacz samochodowy, stacja dokująca       

4 Zakup oprogramowania specjalistycznego wraz 
z aktualizacjami oprogramowania oraz 
przeniesieniem obecnie posiadanej bazy 
danych, opieka serwisowa sprzętu i 
oprogramowania 

1 Oprogramowanie specjalistyczne jest to pakiet programowy tworzący zintegrowany system 
informatyczny będący podstawą do stworzenie internetowej platformy e-usług. Służy do gromadzenia 
informacji źródłowej dotyczącej kartotek klientów przedsiębiorstwa komunalnego, kartotek obiektów, 
w których świadczone są usługi dostawy uzdatnionej wody pitnej i odbioru ścieków, kartoteki 
wodomierzy z historią odczytów i danymi technicznymi wodomierzy, kartoteki nakładek radiowych do 
zdalnego przesyłu danych o stanie wodomierza, ewidencją stanów zużycia wody podawanych bez 
wykorzystania nakładek radiowych (telefonicznie, SMS-em, e-mailem, z wykorzystaniem 
Internetowego Biura Obsługi Klienta i innymi kanałami komunikacyjnymi platformy e-usług) oraz za 
pośrednictwem nakładek radiowych, modułem fakturowania klientów zakładu komunalnego, 
modułem spełniającym funkcję ewidencji dokumentów typu umowy, aneksy i inne w wersji 
elektronicznej, funkcjonalnością rozliczeń opartą o elektroniczną wymianę informacji z systemami 
bankowymi, windykacji z wykorzystaniem mediów elektronicznych (SMS, mail i automatyczne 
powiadamianie). Jego zadaniem jest przygotowanie bazy danych na serwerach i następnie 
wykorzystanie ich do generowania żądanych przez klientów informacji w oparciu o uruchomiony w 
ramach systemu portal e-usług dla obywateli. 
Oprogramowanie specjalistyczne obejmuje oprogramowanie wykorzystywane do odczytu nakładek 
radiowych z wykorzystaniem mediów elektronicznych (modem odczytowy i mikrokomputer mobilny). 
Oprogramowanie radiowe do odczytu urządzeń 
W skład systemu zdalnego odczytu urządzeń będzie wchodzić niezbędne oprogramowanie 
umożliwiające automatyczny radiowy odczyt urządzeń. 
Dzięki oprogramowaniu na komputerze stacjonarnym będzie możliwe tworzenie baz odczytowych, 
analizę zebranych danych. Oprogramowanie dla komputera PC będzie umożliwiać eksport 
odczytanych danych do innej aplikacji, zintegrowanej w systemie, przygotowanie tras odczytów i 
przesłanie (w dwie strony-pobranie i wydanie) ich do komputera przenośnego (mobilnego) oraz 
wykonanie odpowiedniego połącznia pomiędzy tymi aplikacjami. W przypadku odczytu wodomierza 
bez zamontowanego modułu radiowego, oprogramowanie terminala będzie pozwalać na manualne 
wprowadzanie danych do systemu e-usług. 
W ramach zakupu oprogramowania specjalistycznego zostaną przeniesione obecnie posiadane dane 
słownikowe kontrahentów, obiektów, wodomierzy, listy nierozliczonych faktur, danych zakładowych 
wykorzystywanych do tworzenia bazy danych internetowej platformy e-usług. 
Pozycja obejmuje całość usług związanych z uruchomieniem internetowej platformy e-usług W jej 
zakres wchodzą: usługi instalacji oprogramowania bazodanowego, specjalistycznego, Internetowego 
Biura Obsługi Klienta, konfiguracji e-usług wymiany danych, konfiguracji połącznia z elektronicznymi 
systemami bankowymi, konfiguracja elektronicznego systemu windykacji. Zakres usług obejmuje 



świadczenie opieki serwisowej w trakcie realizacji projektu - eksploatacji internetowej platformy e-
usług przez okres trwania projektu. 
Cały pakiet programowy musi być wykonany w jednolitej technologii. W ramach zakupu 
oprogramowania specjalistycznego zostaną dostarczone prawa gwarancyjne dotyczące kosztów 
dostawy aktualizacji oprogramowania w okresie realizacji projektu. 
Dostęp dla minimum 5 równoczesnych użytkowników systemu na komputerach stacjonarnych. 

5 Zakup modułów radiowych do zdalnego 
radiowego odczytu - budowa infrastruktury 
technicznej do przesyłu informacji 

2543 W celu realizacji zdalnego przesyłu odczytów liczników zużytej wody od klientów zakładu do platformy 
e-usług wymagane jest zbudowanie infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia 
prawidłowego i wydajnego funkcjonowania wdrożonego w ramach inwestycji systemu 
informatycznego. W skład systemu zdalnego odczytu wchodzą urządzenia umożliwiające radiowy 
zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody. W ramach projektu zostanie zakupionych 2543 
sztuk tych urządzeń. 
Opis funkcjonalności technicznej nakładek radiowych. 
Odczyt ma być dokonywany za pomocą przenośnego terminala mobilnego z wbudowanym wewnątrz 

układem nadawczo-odbiorczym (modemem) komunikującym się jednokierunkowo z modułami 

radiowymi. 

Sygnał przesyłany z liczydła urządzenia do modułu radiowego będzie niewrażliwy na oddziaływanie 

magnesów, będzie również kompensować wahania przepływu oraz umożliwiać identyfikację 

przepływów wstecznych. 

Elektroniczna wewnętrzna pamięć modułów radiowych powinna pozwalać na przechowywanie w niej 

danych o zużyciu, wyciekach, przepływach wstecznych. 

Moduł przy odczycie będzie podawać informację dotyczącą stanu zużycia baterii oraz ewentualny 
alarm sygnalizujący zdemontowanie modułu z urządzenia lub tylko próbę zdemontowania. Moduły 
będą posiadały wysoką klasę szczelności IP68, aby mogły pracować nawet całkowicie zanurzone w 
wodzie. 
Opis techniczny systemu radiowego odczytu urządzeń 

 Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza) 
Moduł radiowy będzie montowany bezprzewodowo bezpośrednio na liczydle 
i współpracujący z urządzeniami w zakresie od DN15 do DN100. 
Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych 
Moduł radiowy będzie zasilany baterią o żywotności min. 10 lat (dwa okresy legalizacji) w 
normalnych warunkach otoczenia i użytkowania 
Stopień ochrony modułu radiowego minimum IP 65 lub więcej – dostosowana do miejsca 
montażu modułu radiowego w tym możliwość całkowitego zalania wodą. 



Terminal odczytowy dostarczany z niezbędnym wyposażeniem: futerał, stacja dokująca do 
komputera stacjonarnego, zasilacz oraz komplet kabli sygnałowych i zasilających 
Możliwość uruchomienia funkcji zdalnej synchronizacji zegara pomiędzy terminalem a 
modułem radiowym urządzeń podczas odczytu inkasenckiego 
Parametry modułów radiowych: 
Podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu 
detekcja i kompensacja wstecznego przepływu 
alarmy prób oszustwa (ingerencja, detekcja pola magnetycznego), wycieków, przepływu 
wstecznego 
Dane odczytywane z modułów radiowych m.in.: 

aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu 
numer fabryczny urządzenia 
informacja o stanie baterii 

6 Zakup urządzeń rejestrujących przepływy 
wody (wodomierzy) - Stworzenie 
infrastruktury technicznej do przesyłu 
informacji 

2543 Pozycja 6 zawiera nakładki radiowe, które przesyłają radiowo informację o stanie liczydła znajdującego 
się w wodomierzu. Wodomierz stanowi, zatem niezbędne wyposażenie infrastruktury technicznej. W 
ramach tej kategorii kosztów zostaną zakupione urządzenia do rejestracji przepływu wody 
(wodomierze) pozwalające na komunikację z modułem radiowym: 
Zestawienie ilościowe: 
DN 15     500 szt. 
DN 20   2000 szt. 
DN 25        15 szt. 
DN 40        15 szt. 
DN 50          5 szt. 
DN 100        8 szt. 
Charakterystyka tych urządzeń: 

 Urządzenia te będą zgodne z: 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  
(Dz.U. Nr 209/2007 poz. 1512 i 1513) 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN14154). 

 Urządzenia te będą spełniać aktualne warunki dopuszczające do użytkowania – zatwierdzenie 
typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, 



ewentualnie zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce; ponadto urządzenia będą 
posiadać aktualny atest higieniczny PZH. 
Fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy 
Wodomierze mają mieć dokładność w klasie metrologicznej R>80-H, R>50-H według PN-EN 
14154 ( klasa B) 
Technologia pomiaru jednostrumieniowa 
Dwustronne łożyskowanie wirnika pomiarowego 
Zapewnienie klasy pomiarowej dla każdej pozycji zabudowy wodomierza 
Liczydło hermetyczne klasy IP68, liczydło ośmiopozycyjne z dokładnością do litra 
Możliwość odczytu wzrokowego aktualnego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub 
awarii nakładki radiowej 
Brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem 
Konstrukcja urządzeń będzie suchobieżna 
Liczydło urządzenia będzie mechaniczne, hermetyczne, odporne na zaparowania. 
Materiały mające kontakt z wodą, będą odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub 
zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową. 
 Urządzenia będą przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania i bez 
naruszenia jego cechy legalizacyjnej) modułów komunikacji radiowej.  Nie dopuszcza się 
rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzystujące magnesy 
stałe, hallotrony i kontaktrony oraz urządzeń czułych na światło. 

Tabela 1. Parametry urządzeń rejestrujących przepływ wody (wodomierzy). 

7 Zakup serwera i oprogramowania 
serwerowego Internetowego Biura Obsługi 
Klienta, opieka serwisowa sprzętu 

1 Dotyczy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania koniecznego do bezpośredniej realizacji 

założeń, związanych z utworzeniem portalu e-usług dla obywateli. Zostanie tu dokonany zakup 

komputera serwerowego i licencji serwerowej niezbędnych do świadczenia e-usług na internetowej 

platformie wraz z certyfikatem bezpieczeństwa wymiany danych i gwarancją serwisową. 

Minimalne parametry techniczne serwera: 

Chassis Configuration: 2.5" Chassis Configuration    

Procesor:  Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/4T, 80W 

Pamięć RAM:  16 GB UDIMM, Low Volt, Dual Rank, x8 Data Width  

System operacyjny: Windows Server 2012R2 Foundation Edition, nośnik 

RAID Configuration: C6: RAID 1 for H310 (2 HDDs) with Cabled Chassis    

RAID Controller:                PERC H310 Adapter RAID Controller    



Dyski twarde:  2 szt. x 1TB 7.2k RPM Near-Line SAS 6Gbps 2.5in Cabled Hard Drive 

Zarządzanie:  Basic Management  

Rack Rails:  2/4 -Static Post Static Rails    

Wewnętrzny napęd optyczny: DVD ROM, SATA, INTERNAL    

klawiatura:  UK/Irish (QWERTY) 

gwarancja:  musi obejmować co najmniej fazę trwałości projektu (5 lat)          

podstawowa gwarancja z czasem reakcji następny dzień roboczy          

8 Wykonanie e-portalu  - wydatki na 
opracowanie strony www, dostosowanie do 
dyrektywy WCGA 2.0, opieka serwisowa 
oprogramowania 

1  Opracowanie strony www wraz z silnikiem aplikacji w technologii klient serwer z wykorzystaniem PHP 

i Mysql. Portal zostanie wykonany w technologii realizującej dyrektywę unijną WCGA 2.0 dotyczącą 

dostępności treści internetowych dla osób niewidzących i słabowidzących. Na stronie www będą 

świadczone e-usługi. Za pośrednictwem strony www będzie dostępna podstawowa funkcjonalność 

systemu, klient będzie miał możliwość rejestracji konta i późniejsze logowanie się celem korzystania z 

dostępnych e-usług. Zakres usług obejmuje świadczenie opieki serwisowej oprogramowania w trakcie 

bieżącej eksploatacji internetowej platformy e-usług przez okres trwania fazy realizacyjnej 

przedsięwzięcia. 

Wymagania ogólne: 

Strona zbudowana w taki sposób, aby była zgodna ze standardami panującymi w Internecie oraz ze 

standardami Światowej Organizacji W3C. 
Poprawne wyświetlanie witryny w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych: Internet Explorer, 

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. 
Stworzenie wersji dopasowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. 

Zgodność witryn ze standardem WCAG 2.0. 
Stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS). 
Struktura i szata graficzna serwisów: 

Struktura witryny przyjazna dla użytkowników, zgodna z istniejącymi trendami w sieci Internet 
Podział treści zawartych w serwisie na różne działy, jak np. aktualności, ogłoszenia, czy e-urząd, które   

można będzie dzielić na dodatkowe podstrony. 
Stworzenie różnych systemów nawigacji, które będzie można modyfikować za pomocą systemu 

zarządzania treścią. 



Projekt graficzny serwisu w trzech wariantach  oraz dodatkowo kolorystyka w odcieniach czerni na 

okoliczność np. żałoby narodowej. 
System zarządzania treścią (CMS): 

Dostęp do systemu wyłącznie po zalogowaniu. 
Stworzenie systemu uprawnień dla użytkowników. 
Możliwość dodawania nowych użytkowników i administratorów systemu, zarządzanie kontami, 

przydzielanie użytkownikom uprawnień do edycji poszczególnych elementów serwisów. 
Tworzenie treści za pomocą edytorów WYSIWYG i HTML. 
Edytor WYSIWYG pozwalający na dodawanie obrazów, hiperłączy, tabel wewnątrz treści artykułów. 
Dodawanie galerii zdjęć do artykułów. 
Dodawanie dowolnych plików jako załączników do artykułów. Możliwość uploadu wielu plików na raz. 
Możliwość przenoszenia artykułów między działami i podstronami. 
Modyfikowanie struktury strony i elementów nawigacji (np. dodawanie lub usuwanie elementów menu, 

tworzenie i usuwanie działów i podstron). 

 Przeglądanie statystyk dotyczących ilości odwiedzin poszczególnych artykułów. 

W ramach systemu uruchomione zostaną e-usługi przedstawione w Tabeli 2. 

10 Stworzenie infrastruktury technicznej - 
instalacja sprzętu wodomierzowego 
 

2543 Ta pozycja zawiera wydatki związane z pracami instalacyjnymi i dotyczą instalacji 2543 wodomierzy z 
nakładkami radiowymi, programowanie nakładek radiowych, rejestrowanie numerów nakładek w 
programie Bilingowym, konfiguracja systemu odczytu nakładek radiowych, przygotowanie całego 
systemu do funkcjonowania w ramach platformy e-usług elektronicznych, przeprowadzenie serii 
testów odczytowych. 

11 Usługi szkolenia z zakresu obsługi internetowej 
platformy e-usług 

 Szkolenia w zakresie obsługi funkcjonalności zintegrowanego systemu będącego bazą danych dla 
Internetowego Biura Obsługi Klienta - platformy e-usług. 

 

Tabela 1. Parametry urządzeń rejestrujących przepływ wody 
 

1 wodomierz DN 15, Qn = 1,5; (Q3 = 1.6 lub 2,5) m3/h, 

klasa B, ( R≥80) 

2 wodomierz DN 20, Qn = 3,5; (Q3 = 4.0) m3/h, 

klasa B, ( R≥80) 

3 wodomierz DN 25, Qn = 6; (Q3 = 10,0) m3/h, 

  klasa B, ( R≥80) 

4 wodomierz DN 40, Qn = 10; (Q3 = 16) m3/h, 

  klasa B, ( R≥80) 



5 wodomierz jednostrumieniowy, DN 50, Qn = 15; (Q3 = 25) m3/h, 

kołnierz,  klasa B, ( R≥80) 

6 wodomierz, DN 100, Qn = 50; (Q3 = 100) m3/h, 

ruchomy kołnierz,  klasa B, ( R≥80) 

 

Tabela 2. e-usługi planowane do uruchomienia w Gminie 

Wdrożone e-usługi w wyniki realizacji projektu      

Lp. E-usługi/ 

Licencja 

Poziom interakcji Wyszczególnienie 

1 Udostępnienie wartości odczytu przez 

Internet 

2 1 usługa 

2 Wprowadzenie za pośrednictwem 

portalu stanu wodomierza. 

3 1 usługa 

3 e-rejestracja zgłoszeń 3 1 usługa 

4 Historia płatności 3 1 usługa 

5 e-usługa zdalnego odczytu 3 1 usługa 

6 e-faktura 3 1 usługa 

7 e-wezwanie do zapłaty 3 1 usługa 

8 e-nota odsetkowa 3 1 usługa 

9 Elektroniczny wniosek 

IBOK 

2 1 usługa 

10 Elektroniczna umowa 

IBOK 

2 1 usługa 

11 Publikacja warunków pracy zakładu i 

możliwości przyłączenia 

2 1 usługa 

12 e-płatność 4 1 usługa 

13 e-powiadomienia Faktura 5 1 usługa 

14 e-monit 5 1 usługa 



15 e-powiadomienie UMOWA 5 1 usługa 

16 e-komunikat 5 1 usługa 

    

 Wyjaśnienie dotyczące poziomów 

interakcji 
     

 Poziom 1 Poziom pierwszy – informacja online, a więc możliwość dostępu do informacji 

o danym urzędzie i świadczonych przez niego usługach zamieszczonych na 

jego stronie internetowej, 

 Poziom 2 Poziom drugi – jednostronna interakcja jednokierunkowa – możliwość dostępu 

do informacji zamieszczonych na stronie internetowej urzędu oraz pobrania z 

niej oficjalnych, urzędowych formularzy, 

 Poziom 3 Poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość 

wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i 

podpisanych formularzy, 

 Poziom 4 Poziom czwarty – dwustronna interakcja dwukierunkowa, nazywana transakcją 

– możliwość wykonania przez Internet wszystkich czynności koniecznych do 

załatwienia danej sprawy, w tym dokonania 

płatności i otrzymania dokumentu kończącego sprawę także drogą 

elektroniczną, 

 Poziom 5 Poziom piąty - personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą 

elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi (automatyczne 

dostarczanie konkretnych usług, nie inicjowanych przez użytkownika) 

 Podsumowując poziom 

zaawansowania proponowanych 

usług poprzez wdrożenie 

Platformy e-usług w Gminie 

wartość wskaźnika R dla 

przedmiotowego projektu wynosi: 

 

4 usług na poziomie 2 = 4x2 = 8 

7 usług na poziomie 3 – 7x3=21 

1 usługa na poziomie 4 – 1x4=4 

     



4 usług na poziomie 5 – 4x5=20 

R=53/16 nowych usług 

R=3,3125 

 

 

 Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: 

Zdalny odczyt spowoduje że osoby niepełnosprawne nie będą musiały udostępniać inkasentowi pomieszczeń w których zamontowane są urządzenia do dokonywania odczytów 

i sprawdzeń urządzeń (pokonanie barier komunikacyjnych). 

Usługi e-faktura, e-wezwanie do zapłaty, e-nota odsetkowa, spowoduje że osoba niepełnosprawna nie będzie musiała przemieszczać się do drzwi w celu odbioru w/w 

dokumentów, dzięki tej usłudze będzie mogła otrzymywać ją elektronicznie (pokonanie barier komunikacyjnych). 

IBOK-umożliwi uzyskiwanie różnych informacji dotyczących np. odczytów, rozliczeń, zapłat oraz udostępnia dokumentacje do pobrania dla osób niepełnosprawnych bez 

wychodzenia z domu. 

Osoby niepełnosprawne poprzez kliknięcie jednego przycisku będą mogły powiększyć czcionkę np. listy odczytów. 

Ponadto należy podkreślić, że platforma internetowa, poprzez którą będą świadczone e-usługi umożliwi dostęp dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących) za sprawą 

zgodności z normą WCAG 2.0. 

WCAG 2.0 w skrócie – najważniejsze zasady 

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) — w tłumaczeniu na jęz. polski: wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie) to 

dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich. W WCAG szczególnie ważna jest dostępność informacji dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

 

 

 


