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           Warszawa, dnia 06.03.2023 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/81/2023 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania 
poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
Pytanie nr 1  

Jednocześnie, nawiązując do Państwa zapytania IBE/81/2023 WCAG dla aplikacji webowej 

“Moje Portfolio” chcielibyśmy zapytać, czy skoro rozszerzacie Państwo listę uznawanych 

certyfikatów, to czy możecie ją również rozszerzyć o certyfikaty wystawiane przez 

amerykańskie Deque University? W końcu część przedstawianych przez Państwa w tym 

zapytaniu dodatkowych certyfikatów nie ma związku z dostępnością cyfrową, a Deque 

University zajmuje się tylko i wyłącznie dostępnością cyfrową. 

Opowiedź do pytania nr 1 

Zamawiający informuje, że lista certyfikatów nie będzie już rozszerzana. Niemniej 

jednak Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne z wymienionymi  

w ogłoszeniu. Decyzja o równoważności certyfikatów zostanie podjęta na etapie 

oceny ofert. 

 

Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny 

co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli,  

co jest rozumiane jako: 

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat; 

b) analogiczny stopień poziomu kompetencji; 

c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania 

danego certyfikatu; 

d) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe 

certyfikaty muszą być potwierdzone). 

  

Jeżeli wskazane przez Wykonawcę certyfikaty spełniają powyższe wymogi,  

w zestawieniu ze wskazanymi przez Zamawiającego w kryteriach oceny ofert 

certyfikatami tj. ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów 

(Advanced Level - Technical Test Analyst), ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk 

Testów (Advanced Level - Test Analyst), ISTQB Advanced Level - Test Automation 

Engineer, CPACC - Certified Professional in Accessibility Core Competencies, TT - 

Trusted Tester, wtedy Zamawiający uzna je za równoważne. 

 


