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System multimedialny Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny”  
w Chorzowie. 
Rozwój infrastruktury Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” celem uatrakcyjnienia 

oferty turystycznej i kulturalnej (Etap I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja systemu aplikacji internetowych dla urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji 

regionalnej kultury ludowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Czekalski, v.9 



 
Załącznik 2 

 2 

1 SPIS TREŚCI 

2 Wstęp .............................................................................................................................................. 3 

3 Założenia ogólne .............................................................................................................................. 4 

3.1 Założenia techniczne dla urządzeń mobilnych ........................................................................ 4 

3.2 Wypożyczalnia urządzeń mobilnych ........................................................................................ 4 

3.3 Specyfikacja urządzeń mobilnych do wypożyczalni MGPE ...................................................... 5 

3.4 Mobilne stanowisko do ładowania i przechowywania urządzeń mobilnych .......................... 6 

3.5 Infrastruktura do aktualizacji urządzeń w Punkcie Informacji Turystycznej ........................... 8 

4 Funkcjonalność oprogramowania ................................................................................................. 11 

4.1 Wybrane funkcje oprogramowania dla platformy mobilnej, mające wpływ na część 

sprzętową rozwiązania ...................................................................................................................... 11 

4.1.1 Automatyczna identyfikacja położenia zwiedzającego ................................................. 11 

4.1.2 Harmonogram aktualizacji............................................................................................. 11 

5 Lokalizacja i języki .......................................................................................................................... 13 

6 Informacje uzupełniające .............................................................................................................. 14 

6.1 Statystyka użytkowanych mobilnych systemów operacyjnych ............................................. 14 

 

  



 
Załącznik 2 

 3 

2 WSTĘP 

W niniejszym dokumencie opisano założenia dot. stworzenia systemu aplikacji internetowych dla 

urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji regionalnej kultury ludowej w Muzeum „Górnośląski Park 

Etnograficzny w Chorzowie” (MGPE). Dokument stanowi uzupełnienie opisowe do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia i ma charakter wiążący dla Wykonawcy. W przypadku niespójności i sprzeczności zapisów 

pomiędzy niniejszym dokumentem a dokumentem OPZ, wiążące są zapisy umieszczone w OPZ. 

Dokument dotyczy następujących zadań umieszczonych w projekcie „Stworzenie systemu aplikacji 

internetowych dla urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji regionalnej kultury ludowej”: 

 Zakup infrastruktury sprzętowej. 

 

 

 

Uwaga! 

Dokument zawiera sekcje opisujące zadania realizowane w ramach innego postępowania (aktualnie 

rozstrzygniętego) które nie są przedmiotem bieżącego przetargu (vide OPZ), niemniej jednak 

Zamawiający podaje te informacje jako niezbędne do zrozumienia przez Wykonawcę, co do sposobu 

użytkowania urządzeń w kontekście ich codziennej pracy, ponieważ mogą one mieć znaczenie dla 

etapu realizacji niniejszego zadania. Akapity zamieszczone w celu nakreślenia całokształtu projektu nie 

zobowiązują bezpośrednio Wykonawcy, lecz wyłącznie pośrednio, w takim zakresie, w jakim mają 

wpływ na technologię i sposób realizacji zadań przez Wykonawcę przedmiotu niniejszego zamówienia. 

W tekście akapity te zostały oznaczone numerami: 4 i 5 a ich treść kolorem szarym. 
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3 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Projekt obejmuje heterogeniczne rozwiązanie wykorzystujące urządzenia mobilne oraz strony 

internetowe, w celu wzbogacenia odbioru elementów ekspozycji o nowe doznania przez osoby 

zwiedzające MGPE (Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”). Projekt obejmuje 

wykorzystanie w szczególności technologii wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality, VR) oraz 

rzeczywistości poszerzonej/wzbogaconej (ang. Augmented Reality, AR) jak i technologii odtwarzania 

filmów sferycznych 360. W tym celu niezbędne jest opracowanie aplikacji internetowej (strony 

internetowej), rozwiązania do przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych zasobów oraz 

przede wszystkim aplikacji mobilnej (lub systemu aplikacji mobilnych) dla wybranych, 

najpopularniejszych platform i systemów operacyjnych. W związku z faktem, iż rynek mobilnych 

systemów operacyjnych został zdominowany w ostatnich latach głównie przez dwie platformy: iOS 

(Apple) oraz Android (Google), w projekcie zostaną wykonane aplikacje dla tych dwóch platform. 

Pozostałe systemy operacyjne mają marginalny udział w rynku i implementacja dedykowanego 

oprogramowania dla nich (oraz późniejsze utrzymywanie, w tym w sklepach z aplikacjami) nie ma 

uzasadnienia ekonomicznego, szczególnie w kontekście możliwości wypożyczenia urządzenia 

bezpośrednio w MGPE. Szczegóły udziału systemów operacyjnych w rynku mobilnym przedstawiono 

w załączniku 6.1.  

3.1 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH 
W założeniu, sporo osób zwiedzających MGPE będzie korzystało ze swoich własnych urządzeń 

mobilnych (smartfonów, tabletów). Wymaga to jednak, aby osoba zwiedzająca posiadała urządzenie  

z systemem operacyjnym iOS i/lub Android, wyposażone w odpowiednio wydajny procesor  

i koprocesor graficzny oraz pamięć RAM i względnie duży wyświetlacz, w celu wygodnego korzystania 

z oprogramowania graficznego AR/VR oraz pozostałych funkcji oprogramowania mobilnego. 

Oprogramowanie mobile działa w trybie off-line – podczas pobierania i instalacji aplikacji (z serwerów 

Apple/Google, tzw. sklepów z aplikacjami) pobierana jest również treść „początkowa”  

(tj. zdigitalizowany materiał oraz materiał opisowy, który zostanie przygotowany i udostępniony  

na dzień uruchomienia systemu. Ponadto zakłada się okresowe aktualizacje z bezpośrednio przez sieć 

Internet z serwerów MGPE zawartości multimedialnej. Oznacza to, iż w szczególności urządzenia 

dostępne w MGPE powinny okresowo uzyskiwać połączenie, zarówno z serwerami MGPE (w celu 

pobrania ewentualnych aktualizacji zawartości zdigitalizowanych materiałów) jak i ze sklepem  

z aplikacjami właściwym dla platformy systemu operacyjnego (Apple AppStore/iTunes i Google Play 

Store), w celu pobrania aktualizacji kodu aplikacji (i ew. powiązanej aktualizacji danych). 

Cykl wydawania kolejnych wersji aplikacji będzie zatem przeplatany, pomiędzy wydaniami 

zmieniającymi kod aplikacji, będą mogły się pojawiać uzupełnienia „danych” aplikacji, dostępne  

z lokalnego serwera MGPE.  

3.2 WYPOŻYCZALNIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH 
Osoba zwiedzająca Muzeum będzie mogła również wypożyczyć urządzenie mobilne przy wejściu do 

MGPE (Muzeum planuje zakupić 15 sztuk urządzeń wraz z akcesoriami). Urządzenia te będą posiadały 

preinstalowane oprogramowanie i będą się aktualizowały automatycznie, korzystając z 

bezprzewodowej sieci Internet (WiFi) udostępnionej dla nich w miejscu składowania i ładowania. 

Proponowanym miejscem wynajmu urządzeń jest Punkt Informacji Turystycznej pełniący rolę kasy 

biletowej, a miejscem przechowywania poza godzinami pracy lub podczas nieobecności obsługi – 

budynek administracyjno-wystawienniczy. W obu miejscach urządzenia będą logowały się do sieci 
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wewnętrznej MGPE z wykorzystaniem WiFi, dzięki czemu będą pobierały automatycznie najnowsze 

wersje instalacyjne oprogramowania oraz aktualizacji danych. 

3.3 SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ MOBILNYCH DO WYPOŻYCZALNI MGPE 
Urządzenia mobilne w postaci tabletu muszą wykazywać się trwałością osiągniętą dzięki zastosowaniu 

zewnętrznej, wzmacnianej obudowy (z miękkiego plastiku i/lub gumy), muszą posiadać hartowane 

szkło na przedniej obudowie (warstwa ta nie może utrudniać korzystania z ekranu dotykowego) oraz 

dodatkowo muszą posiadać ramkę i uchwyt pozwalający na trzymanie urządzenia w jednej ręce (lewej, 

prawej lub w obu) w formie stylizowanej, zgodnej z ekspozycją MGPE (sugerowane wykonanie z 

drewna lub wydruk 3D imitujący drewno). MGPE zakłada zakup tabletów o przekątnej ekranu między 

9 a 10 cali. 

Urządzenia te będą wyposażone w dodatkową, zewnętrzną, wzmacnianą obudowę zmniejszającą 

ryzyko mechanicznego uszkodzenia obudowy, dodatkowe szkło zabezpieczające ekran (może być 

elementem obudowy) oraz założoną na nią dodatkową, drewnianą ramkę, ułatwiającą trzymanie 

urządzenia w jednej ręce oraz stylizującą urządzenie tak, aby koncepcyjnie i jednolicie pasowało do 

charakteru ekspozycji MGPE. To podejście zminimalizuje możliwość ewentualnego uszkodzenia 

urządzeń przez użytkowników oraz spowoduje ułatwienia eksploatacyjne. Uchwyt zewnętrznej 

obudowy powinien pozwalać na komfortowe trzymanie urządzenia jedną ręką, w celu umożliwienia 

wykorzystania drugiej ręki do obsługi ekranu dotykowego. Ponadto obie obudowy (zabezpieczająca i 

stylizująca) nie mogą uniemożliwiać bezpośredniego ładowania (niedopuszczalne jest np. konieczność 

zdejmowania obudów w celu podłączenia złącza ładowarki). 

Urządzenia muszą mieć precyzyjnie zsynchronizowany zegar czasu rzeczywistego, w celu umożliwienia 

synchronizacji zawartości z innymi składnikami ekspozycji, w szczególności z systemem 

multimedialnym – ponieważ nadrzędnym celem jest stworzenie zsynchronizowanej, wirtualnej 

przestrzeni wystawienniczej, do której użytkownicy mogą „zajrzeć”, aby doświadczyć wspólnego 

zwiedzania i wspólnej zabawy. Stan ten zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu protokołu NTP 1  i 

synchronizacji z wybranym serwerem w sieci Internet. 

Jakkolwiek urządzenie mobilne nie musi utrzymywać ciągłej łączności z siecią Internet w celu 

zapewnienia działania aplikacji, wymagane jest, aby aktywny był moduł pozycjonowania GPS oraz 

moduł Bluetooth i ew. NFC, zastosowany do identyfikacji miejsc i położenia użytkownika względem 

obiektów znajdujących się na ekspozycji. Istotne jest, aby urządzenie podczas działania miało 

możliwość ustalenia swojej pozycji zarówno z wykorzystaniem pozycjonowania GPS jak i ew. innych 

metod równolegle. Poprzez GPS Zamawiający rozumie ogólnie system określający precyzyjnie 

położenie urządzenia w płaszczyźnie ziemi z wykorzystaniem jednej z ogólnie dostępnych konstelacji 

satelitarnych takich jak np. GPS-Navstar, Glonass, Galileo i/lub Beidou. W celu poprawy 

pozycjonowania zamawiający dopuszcza, a nawet zaleca zastosowanie odbiorników satelitarnych 

współpracujących z więcej niż jedną konstelacją satelitarną oraz dopuszcza zastosowanie dodatkowych 

usprawnień pozwalających na precyzyjniejsze i szybsze pozycjonowanie użytkownika, takich jak np. 

WAAS czy AGPS. Zamawiający nie dopuszcza jednak zamiany systemu pozycjonowania bazującego na 

konstelacjach satelitarnych na system wykorzystujący np. sieć nadajników GSM, ponieważ taki typ 

pozycjonowania jest zdecydowanie zbyt mało precyzyjny w kontekście aplikacji, które będą 

wykorzystywane na urządzeniu. Ponadto urządzenie musi mieć możliwość komunikacji z Beaconami 

                                                           
1 Protokół NTP, zgodny z RFC 5905. Szczegóły można znaleźć pod adresem: http://ntp.org/  

http://ntp.org/
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pracującymi w technologii Bluetooth 4.0 (lub nowszej), w celu identyfikacji pojawienia się użytkownika 

w określonej lokalizacji (oraz jego przybliżonej odległości).  

Do prawidłowego działania urządzeń, w tym w szczególności nawigacji, nie może być wymagane 

wykorzystywanie płatnych lub darmowych usług sieci komórkowych (np. konieczność umieszczenia 

karty SIM w urządzeniu). 

Urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące wydajności w zastosowaniach grafiki 2D i 3D oraz 

posiadać czujniki niezbędne do poprawnego działania aplikacji w technologii AR (w szczególności 

precyzyjne IMU2 zawierające trójosiowy akcelerometr, trójosiowy żyroskop oraz kompas jak również 

wyświetlacz o odpowiedniej wielkości i rozdzielczości), jak również wydajny procesor graficzny i 

koprocesor graficzny. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w dokumencie OPZ, towarzyszącym 

postępowaniu. 

3.4 MOBILNE STANOWISKO DO ŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH 
W celu ułatwienia przechowywania i ładowania urządzeń, Zamawiający wymaga realizacji 

dedykowanego stolika/szafki na kółkach (pompowanych, zapewniających amortyzację – trasa 

pomiędzy budynkiem Administracyjno-wystawienniczym oraz lokalizacją odbioru urządzeń obejmuje 

teren o nierównej nawierzchni, wybrukowany), w którym zostaną umieszczone urządzenia ładujące 

oraz zamknięcie, zabezpieczające całość podczas transportu i w czasie gdy stolik/szafka jest 

pozostawiona bez opieki (np. zamykana od góry klapa), jak również możliwość przymocowania całości 

do elementów ściśle związanych z infrastrukturą twardą, uniemożliwiając kradzież stolika/szafki wraz 

z urządzeniami. Stolik powinien mieć przymocowaną linkę stalową, która po drugiej stronie jest 

wykorzystywana do przypięcia stolika/szafki do nieruchomych elementów ekspozycji, w celu 

zabezpieczenia całości przed kradzieżą. System ładowania powinien mieć jeden punkt zasilania, z 

pojedynczym wyłącznikiem (np. listwa zasilająca).  

Stacja ładowania musi posiadać odpowiednie wymiary, które umożliwią jej transport i wstawienie do 

rogu w Punkcie Informacji Turystycznej, w miejsce aktualnie stojącej skrzyni. Uwaga – zaprezentowana 

na zdjęciach poniżej skrzynia, która aktualnie znajduje się w miejscu docelowym dla mobilnej stacji 

ładowania tabletów (Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 4) ma wymiary (w szczególności głębokość) 

większe niż wymiary przejścia, zatem stacja ładowania musi być od niej mniejsza. 

 

                                                           
2 Element urządzenia mobilnego pozwalający na precyzyjne określenie przechylenia i zorientowania urządzenia 
w przestrzeni trójwymiarowej dzięki zastosowaniu magnetometru, akcelerometru i żyroskopu trójosiowego. 
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Rysunek 1. Miejsce przechowywania mobilnej stacji ładowania (skrzynię zaznaczono strzałką) 

 

 

Rysunek 2. Szacunkowe wymiary skrzyni 
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3.5 INFRASTRUKTURA DO AKTUALIZACJI URZĄDZEŃ W PUNKCIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
W miejscu udostępniania urządzeń wypożyczającym (przy wejściu) i w miejscu ich przechowywania 

poza godzinami pracy MGPE (w budynku Administracyjno-Wystawienniczym) powinna być dostępna 

dedykowana dla nich sieć bezprzewodowa w standardzie WiFi (2.4GHz / 5GHz) - gdzie metoda 

zabezpieczenia obejmuje zarówno uwierzytelnianie połączenia z wykorzystaniem obowiązujących 

obecnie standardów bezpieczeństwa jak i zabezpieczenie w postaci filtrowania numerów adresów 

MAC3 urządzeń. System zabezpieczeń nie może jednak wymagać od pracowników MGPE konieczności 

wykonywania połączeń manualnych przy każdorazowym łączeniu – połączenie musi być nawiązywane 

automatycznie i tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest interwencja użytkownika (np. 

zmiana nazwy lub hasła logowania lub zmiana SSID sieci).  

Zamawiający udostępni na potrzeby aktualizacji urządzeń w budynku Administracyjno-

Wystawienniczym istniejącą sieć punktów dostępu WiFi, natomiast Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy realizacji w ramach niniejszego postępowania punktu dostępowego (Access Point), 

włącznie z dostawą sprzętu, okablowania, jego instalacją i konfiguracją (w tym integracją z bieżącą 

infrastrukturą sieciową oraz polityką bezpieczeństwa obowiązującą w MGPE): Access Point dla sieci 

WiFi 802.11 co najmniej w standardzie ‘n’ i ‘ac’. Zamawiający informuje, że do lokalizacji, w której ma 

znaleźć się punkt dostępu jest doprowadzona sieć wewnętrzna za pomocą kabla Ethernet (kat. co 

najmniej 5e), natomiast wymagane jest wykonania niezbędnych podłączeń, takich jak gniazdko 

natynkowe lub podtynkowe Ethernet, gniazda zasilające, maskowanie w postaci korytek oraz 

wykonanie krosowania w punkcie przyłączenia sieci w serwerowni/punkcie dystrybucyjnym MGPE4, 

itp. drobnych prac. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania przełożenia fragmentu instalacji elektrycznej i sieci 

Ethernet podłączającej komputer i drukarkę sieciową, znajdujących się w Punkcie Informacji 

Turystycznej, ze względu na konieczność wydzielenia przestrzeni oraz zrealizowania przyłączenia 

punktu dostępu i zasilania dla mobilnego stanowiska ładowania (jak to opisano w rozdziale 3.4). 

Zamawiający wymaga zamaskowania instalacji. Ponadto konieczne jest przeniesienie drukarki 

sieciowej oznaczonej na zdjęciu strzałką w kolorze zielonym (Rysunek 3) na półkę oznaczoną na zdjęciu 

strzałką w kolorze żółtym (Rysunek 5).  Zmiana lokalizacji związana jest z koniecznością umożliwienia 

transportu mobilnej stacji przechowywania i ładowania tabletów. Zmiana ta pociąga za sobą związane 

z tym przełożenie instalacji przewodowej sieci Ethernet i zasilania drukarki. 

Ponadto w narożniku, w którym obecnie znajduje się skrzynia (Rysunek 1) konieczne jest 

doprowadzenie zasilania, do którego zostanie dołączona mobilna stacja ładowania tabletów. 

                                                           
3 MAC - Media Access Control – tutaj w kontekście unikalnego numeru nadawanego urządzeniom sieciowym. 
4 Punkt dystrybucyjny i serwerownia znajdują się w budynku Administracyjno-Wystawienniczym. 
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Rysunek 3. Przestrzeń wejściowa 

 

Rysunek 4. Przestrzeń wejściowa wraz z szacunkowym wymiarowaniem (widoczna na zdjęciu szafka zostanie usunięta, a 
drukarka przełożona na półkę) 
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Rysunek 5. Lokalizacja nowego miejsca dla drukarki sieciowej 
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4 FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA5 

Projekt zakłada przygotowanie dedykowanego oprogramowania dla platformy mobilnej oraz 

dodatkowo oprogramowania dostępnego przez stronę WWW. Oba te rozwiązania częściowo 

pokrywają się funkcjonalnością, lecz ze względu na ograniczoną wydajność urządzeń mobilnych, 

zakłada się, że treści dostępne przez stronę WWW będą dostępne w wersji „bogatszej”, a więc np. w 

większej rozdzielczości, niż treści dostępne bezpośrednio przez aplikację mobilną. Z drugiej strony, 

aplikacja mobilna ze względu na wyposażenie urządzeń mobilnych (w szczególności IMU, GPS oraz 

kamera) będzie udostępniać funkcje integrujące fizyczne elementy wystawiennicze z rzeczywistością 

wirtualną. 

4.1 WYBRANE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA DLA PLATFORMY MOBILNEJ, MAJĄCE WPŁYW NA CZĘŚĆ 

SPRZĘTOWĄ ROZWIĄZANIA 
Oprogramowanie mobilne obejmuje funkcje informacyjne (mapa oraz przewodnik po MGPE) oraz 

integrację z wybranymi elementami ekspozycji w postaci funkcji wykorzystujących technologie VR i AR 

oraz technologię filmów 360 6 . Wszystkie opisane funkcje korzystają z danych zgromadzonych w 

urządzeniu (off-line) i okresowo aktualizowanych (dotyczy to zarówno urządzeń dostępnych do 

wypożyczenia w MGPE, jak również urządzeń, które zwiedzający przyniosą ze sobą). W trakcie pracy, 

urządzenia nie wymagają aktywnego połączenia sieciowego. Ze względu na przewidywaną dużą 

objętość informacji, która musi być zgromadzona w urządzeniu, instalator powinien uwzględniać 

możliwość instalacji aplikacji w pamięci zewnętrznej urządzenia mobilnego (zwykle na karcie SD lub 

wydzielonej pamięci wbudowanej). 

4.1.1 Automatyczna identyfikacja położenia zwiedzającego 

Oprogramowanie mobilne musi identyfikować położenie użytkownika względem obiektów ekspozycji. 

W przypadku identyfikacji zgrubnej (np. identyfikacja pojawienia się użytkownika w miejscu 

odtwarzania filmów sferycznych), konieczne jest wykorzystanie pozycjonowania GPS. W celu 

identyfikacji precyzyjnej, w tym identyfikacji odległości użytkownika od eksponatu (np. podejście do 

wejścia do pomieszczenia, w którym funkcjonuje scena AR lub VR), przewiduje się zastosowanie tzw. 

Beaconów, działających w technologii Bluetooth LE, zamocowanych we wskazanych miejscach 

wystawy. 

Ponadto w szczególności dla technologii AR, należy wykorzystać systemy markerowe, gdzie marker 

powinien nawiązywać swoim wyglądem do elementów ekspozycji. To wymaga zastosowania 

obiektywów o dużej jasności ze względu na ograniczoną liczbę źródeł światła w miejscach ekspozycji. 

4.1.2 Harmonogram aktualizacji 

Ze względu na oczekiwane duże zainteresowanie ze strony zwiedzających, sprawdzanie istnienia 

aktualizacji zawartości z serwerów MGPE powinno być dokonywane nie częściej niż raz na dwie 

godziny, z losowym odchyleniem o ok +-30 min., z celu wyeliminowania skoków transferu w punkcie 

styku sieci MGPE z siecią zewnętrzną.  

                                                           
5 Zapisy niniejszego akapitu nie obowiązują Wykonawcy bezpośrednio, lecz jedynie pośrednio w zakresie takim, 
w jakim mają one wpływ na oferowane w postępowaniu produkty i usługi. 
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Aplikacja mobilna powinna mieć dwa tryby pobierania uaktualnień zawartości (uwaga - nie są to 

uaktualnienia całości aplikacji, dystrybułowane mechanizmami sklepów z aplikacjami dla 

poszczególnych platform): 

 tryb ręczny - użytkownik zostaje powiadomiony w automatyczny sposób o istnieniu aktualizacji 

zawartości treści, niemniej jednak sam decyduje o momencie jej pobrania, 

 tryb automatyczny (stosowany tylko i wyłącznie dla urządzeń wypożyczanych w MGPE) - w 

którym po sprawdzeniu dostępności aktualizacji zawartości, zostaje ona automatycznie 

pobrana i zainstalowana na urządzeniu. 

Ponadto w aplikacji mobilnej musi istnieć możliwość przełączenia trybu aktualizacji na tryb 

automatyczny (domyślnie powinien być to tryb ręczny), w celu zautomatyzowania procesu aktualizacji 

urządzeń znajdujących się na wyposażeniu MGPE. W aplikacji ponadto powinna być funkcja 

pozwalająca na „wymuszenie” dokonania aktualizacji zawartości we wskazanym przez użytkownika 

momencie, niezależnie od mechanizmu automatycznego sprawdzania aktualizacji zawartości treści. W 

przypadku braku możliwości połączenia z podanym adresem URL (np. chwilowe problemy sieciowe), 

aplikacja powinna pozostawić taką informację dla użytkownika do późniejszego odczytania i nie 

informować go aktywnie o braku możliwości pobrania aktualizacji w tym momencie. 
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5 LOKALIZACJA I JĘZYKI7 

Zamawiający wymaga, aby aplikacja mobilna oraz strona WWW prezentowała informacje w języku 

polskim i języku angielskim, włączając w to lektora czytającego teksty dla osób niedowidzących i osób 

z ograniczeniami poznawczymi (WCAG 2.0). Zamawiający dostarcza materiały w języku Polskim (należy 

uwzględnić koszty tłumaczenia treści). System operacyjny urządzenia powinien prezentować 

informacje w języku Polskim, niemniej jednak powinna również istnieć możliwość włączenia języka 

angielskiego (funkcja dostępna dla administratora/obsługi). 

                                                           
7 Zapisy niniejszego akapitu nie obowiązują Wykonawcy bezpośrednio, lecz jedynie pośrednio w zakresie takim, 
w jakim mają one wpływ na oferowane w postępowaniu produkty i usługi. 
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6 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

6.1 STATYSTYKA UŻYTKOWANYCH MOBILNYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH 
 

Źródło: www.netmarketshare.com 

Kwiecień 2016 - Maj 2016 

 

 

Rysunek 6. Wykres udziału poszczególnych systemów operacyjnych w rynku urządzeń mobilnych (Kwiecień-Maj 2016) 

Tabela 1. Szczegółowe zestawienie mobilnych systemów operacyjnych (Kwiecień-Maj 2016) 

Operating System Total Market Share 

Android 66.66% 

iOS 25.59% 

Windows Phone 3.26% 

Java ME 1.76% 

BlackBerry 1.45% 

Symbian 0.93% 

Samsung 0.27% 

HUAWEI 0.06% 

Kindle 0.01% 

LG 0.00% 

Bada 0.00% 

Windows Mobile 0.00% 

 

 



 
Załącznik 2 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-= Koniec =- 


