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 ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

 

 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Usługa obejmuje swoim zakresem dostarczenie, rozmieszczenie 110 urządzeń 

wielofunkcyjnych PIAP, w tym także ich integrację oraz instalacje posiadanego przez 

Zamawiającego oprogramowania IMat (w dalszej części zwanej Oprogramowaniem). 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren miasta Gliwice ( lista lokalizacji 

posadowienia urządzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu).  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH PIAP 

a) Parametry techniczne:  

Urządzenie musi być wyposażone w następujące elementy: 

 drukarka termiczna do druku biletów oraz potwierdzeń transakcji, 

Model: AXIOHM na płycie COMPACT BOARD II CM-RM lub CM-RM PREMIUM 

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga ww. drukarkę ze w względu na kompatybilność 

oraz zachowanie ciągłości technologicznej z Oprogramowaniem posiadanym przez 

Zamawiającego. 

Drukarka powinna zapewnić, poprzez właściwą technologię druku oraz właściwości 

papieru, trwałość i pełną czytelność informacji wydrukowanych na bilecie przez okres 

minimum 5 lat, tak aby bilet mógł w całym tym okresie służyć jako dowód księgowy, 

 wyświetlacz umieszczony w płycie czołowej urządzenia, służący do wyświetlania  

informacji dla użytkownika o następujących cechach: 

 

EKRAN 

Rozdzielczość : nie mniejsza niż  1280 x 1024 

Format obrazu : 4:3 

Kontrast co najmniej 8000:1 

Kąty widzenia : 180°(h) x 180°(v) 

Jasność: nie mniej niż 1000nit LED 

Złącza minimum 1x DVI i VGA 

Rozmiar: nie mniejszy niż 19” 
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NAKŁADKA DOTYKOWA 
REZYSTANCYJNA 

Powinna działać niezawodnie w 
pomieszczeniach i na zewnątrz, w formacie 
4:3 oraz powinna być kompatybilna z 
ekranem 

SZYBA PANCERNA Klasa szyby minimalnie P4 

 

 czytnik kart płatniczych, również zbliżeniowych, umożliwiający dokonanie płatności. 

Model: CRT-288 

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga ww. czytnika ze w względu na kompatybilność 

oraz zachowanie ciągłości technologicznej z Oprogramowaniem posiadanym przez 

Zamawiającego. 

 Urządzenie powinno zapewniać możliwość skanowania kodów liniowych np. EAN13 

oraz kodów QR poprzez zastosowanie kompaktowego modułu skanowania obrazu. 

Urządzenie marki ZEBEX, serii  Z-5252.  

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga ww. urządzenia do skanowania ze w względu 

na kompatybilność oraz zachowanie ciągłości technologicznej z Oprogramowaniem 

posiadanym przez Zamawiającego. 

 dotykowa klawiatura alfa -  numeryczna, dostępna z ekranu zlokalizowanego na płycie 

czołowej urządzenia, służąca do wprowadzania danych np. nr rejestracyjnych 

pojazdów które będą drukowane na biletach parkingowych 

 Klawiatura  numeryczna tzw. PinPad 

 układ zasilania powinien bazować na prądzie przemiennym. Napięcie sieciowe: 230V/ 

50Hz.  Pobór mocy nie większy niż  0,7 kW 

 urządzenie powinno umożliwiać realizację opłat za pomocą monet oraz  banknotów 

PLN o  nominałach: 

- 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł dla monet 

- 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł dla banknotów.  

 Urządzenie powinno umożliwiać wydawanie reszty w monetach oraz banknotach o 

nominałach jak wyżej.  

 wymaga się aby urządzenie miało budowę modułową , umożliwiającą sprawną 

wymianę wadliwych elementów, przy czym skarbiec na monety oraz skarbiec na 

banknoty powinny stanowić osobne moduły zapewniające pełne bezpieczeństwo 

przechowywanej gotówki. 

- skarbiec na monety  powinien posiadać pojemność co najmniej 4l 

- skarbiec na banknoty powinien umożliwiać przechowywanie co najmniej 500 

banknotów. 
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- skarbce powinny być wymienialne oraz trwale oznakowane.  

 wymaga się, aby urządzenie pracowało na otwartej przestrzeni w warunkach 

klimatycznych przy temperaturze od -20°C do +50°C oraz  wilgotności względnej 

powietrza do 90%. 

 posiadać system czujników kontrolnych i monitorowania poszczególnych elementów 

urządzenia (czujnik) : 

 Wilgoci 

 Temperatury 

 Obecności skarbca 

 Poziomu napięcia 

 Obecności papieru w drukarce 

 Zacięcia papieru w drukarce 

 urządzenie powinno być oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym na 

froncie obudowy. Sposób szczegółowego oznaczania urządzeń zostanie ustalony z 

Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

 urządzenie musi być nowe. Wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

momentem jego odbioru przez Zamawiającego. 

 urządzenie powinno posiadać obudowę wykonaną z blachy ( stal nierdzewna) o 

grubości od 2mm do 3mm, odporną na  uszkodzenia  mechaniczne, pomalowaną 

farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych,   

 urządzenie powinno być wyposażone w certyfikowane zamki odporne na włamania  

 posiadać zasobnik na bilety o pojemności min. 4 000 biletów parkingowych. 

 Wymaga się aby wymiary urządzenia były: 

a) szerokość: nie większa niż 800mm 

b) wysokość: nie większa niż 1900mm  

c) głębokość:  nie większa niż 650mm 

d) waga: nie większa niż 225kg 

 Urządzenie z Centralnym Systemem Zarządzania powinno się łączyć drogą 

przewodową, bądź też bezprzewodową.  

W momencie dostawy Wykonawca zamówienia dostarczy do Zamawiającego 

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym – deklaracja zgodności CE. Przez deklarację zgodności CE należy rozumieć 

certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie 
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producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne. 

 

2. Gwarancja: 

1) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na każde dostarczone urządzenie 

na okres nie krótszy niż 3 lata oraz na każdą część zamienną 

zainstalowaną po okresie gwarancyjnym na okres nie krótszy niż 9 

miesięcy. 

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobligowany jest do 

wymiany każdej części lub całości, z wyłączeniem z odpowiedzialności za 

uszkodzenia mechaniczne. 

- Wykonawca zapewni dostępność do wszystkich niezbędnych części 

zamiennych w celu sprawnego funkcjonowania urządzeń 

zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice w okresie nie krótszym niż 5 

lat od dnia odebrania bez uwag przedmiotu zamówienia.  

  

2) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace budowlane w zakresie 

przedmiotu zamówienia na okres 1 rok od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez uwag.  

- W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania lub 

poprawienia wykonanych robót budowlanych ( wykonanie oraz montaż 

fundamentu, posadowienie urządzenia, wykonanie przyłączy 

energetycznych i teletechnicznych)  

 

 

3. CZĘŚĆ BUDOWLANA: 

I.  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

- Montaż urządzeń oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania systemu. 

- przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych (wykopów pod 

fundamenty urządzeń oraz wykonanie fundamentów) oraz przymocowanie 

urządzeń do fundamentów w sposób uniemożliwiający mechaniczne ich 

oderwanie od podłoża (akty wandalizmu). Wykop pod fundament należy 

wykonać do głębokości 100 cm (lub więcej w zależności od strefy 

przemarzania) poniżej powierzchni terenu, a następnie wypełnić gruntem 

niewysadzinowym (piasek, żwir, pospółka) do takiej wysokości aby góra 

fundamentu wystawała 5 cm powyżej powierzchni terenu. 

W zakresie przyłączy, wymaga się od Wykonawcy:  

- wykonania przyłączy energetycznych celem zasilania urządzeń 
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- wykonania przyłączy teletechnicznych z istniejącą kanalizacją 

światłowodową, dla lokalizacji, w których zajdzie taka możliwość techniczna 

dla zapewnienia dostępu do sieci Internet. 

 

 

 

II. Zamawiający ze swojej strony : 

- przekaże dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami oraz uzyska   

pozwolenie na budowę lub też zgłoszenie budowlane urządzeń 

wielofunkcyjnych PIAP na terenie  miasta Gliwice. 

- wskaże lokalizacje wszystkich urządzeń (załącznik nr 1- Lokalizacje urządzeń). 

Przekazane projekty budowlane będą zawierać: 

a) Przyłącza energetyczne wraz z ich warunkami  

b) Sposób nawiązania do posadowienia urządzenia (fundament)  

c) Sposób nawiązania do infrastruktury teletechnicznej Miasta, jeżeli 

wystąpi taka możliwość techniczna. 

 

III.      Wykonawca po swojej stronie: 

- zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dot. 

urządzeń ze strony właściwego konserwatora zabytków. 

- będzie zobligowany do uzyskania oddzielnych decyzji administracyjnych 

uprawniających do zajęcia obszaru pasa drogowego w celu wykonania 

posadowienia urządzeń 

- zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prób, pomiarów 

oraz rozruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymaga się, aby 

Wykonawca dysponował doświadczonym w tym zakresie zespołem. 

- zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów 

własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie. Wszelkie 

stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub 

Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: Atest, 

Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

- zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie BHP, p.poż. i prawa budowlanego.  

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z 

wykonywaniem prac ( w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia 

terenu wykonania prac). 
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4. INTEGRACJA Z OPROGRAMOWANIEM 

 

Oprogramowanie posiada następujące moduły: 

I. informator miejski 

Użytkownik na urządzeniu będzie posiadał łatwy dostęp do Witryny miejskiego serwisu 

informacyjnego miasta Gliwice. 

II. Rozrywka/Wydarzenia 

Informacje o: 

- Wydarzeniach w mieście (jakie wydarzenia i gdzie mają miejsce lub gdzie będą się 

odbywały). 

- Ciekawych miejscach w mieście, będzie to zestawienie miejsc godnych odwiedzenia 

lub też promowanych przez miasto w danej chwili.  

III. Gastronomia i Hotele  

Panel z szybkim dostępem do najbardziej istotnych informacji o obiektach miejskich 

skategoryzowanych według obszaru ich działalności. 

IV. Mapa miasta 

Mapa miasta przystosowana do nawigacji dotykowej  z naniesionymi warstwami 

tematycznymi, które można włączać lub wyłączać w zależności od zakresu 

zainteresowań. Oprócz standardowych kategorii ze stałymi obiektami miejskimi (urzędy, 

parki, instytucje) na mapie będą wyświetlane obecnie trwające lub też promowane 

wydarzenia. 

V. Komunikacja miejska 

System składający się z mapy miasta oraz okolic wraz z możliwością wyszukania i 

zobrazowania tras przejazdu do wskazanego miejsca na mapie środkami komunikacji. 

Dodatkowo będzie istnieć możliwość sprawdzenia czasów odjazdu autobusów z 

poszczególnych przystanków oraz możliwość sprawdzenia informacji dotyczących PKP 

(aktualny rozkład jazdy pociągów).   

VI. Sytuacje Awaryjne  

     Umożliwi to użytkownikowi w przypadku sytuacji awaryjnych dostęp do listy 

telefonów alarmowych tzn. kontakt do najbliższego szpitala, komisariatu policji oraz 

jednostki straży pożarnej.  

VII. Parkomat 

Pobór opłat za miejsce parkingowe znajdujące się w strefie płatnego parkowania na 

terenie miasta. 

VIII. Doładowanie telefonu komórkowego 
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Stworzony panel umożliwi sprzedaż doładowań dla abonentów telefonicznych sieci 

komórkowych korzystających z usługi Pre-Paid. Moduł sprzedaży będzie obsługiwać 

wszystkich dostępnych na rynku operatorów komórkowych. 

IX. Moduł mobilnych płatności rachunków Billypayment 

Umożliwi dokonywanie płatności względem lokalnych dostawców usług oraz opłaty za 

media. 

X. System rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne oraz 

sportowe. 

Moduł będzie pozwalał na rezerwację oraz sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne 

oraz sportowe w mieście Gliwice. 

XI.  Reklamy 

Możliwość wyświetlania reklam. 

 

Informacje o oprogramowaniu: 

Aplikacja posiada następujące funkcjonalności umożliwiające: 
- przyjmowanie oraz  wydawanie monet, 
- przyjmowanie oraz  wydawanie banknotów 
- drukowanie biletów parkingowych oraz biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe 
- drukowanie kodów doładowań kont pre-paid 
- odczytywanie kart serwisowych 
 
Oprogramowanie opiera się w swoim działaniu na protokole ccTalk (więcej informacji 
znaleźć można na str. http://www.cctalk.org  
 
Oprogramowanie obsługuje następujące rozkazy : 
Header 254 dla wszystkich urządzeń ccTalk 
 
BillValidator + smartPayout (dla przyjmowania oraz wydawania banknotów) 
ccTalkStandard [Part2v4.7] : 
- Header 245 
- Header 231  
- Header 153 
- Header 228 
 
ccTalkExtension[GA863]: 
- Header 20 
- Header 29 
- Header 44 
 
Urządzenie do wydawania monet: 
ccTalkStandard: 
- Header 242 
- Header 164 

http://www.cctalk.org/
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- Header 167 
- Header 166 
 
CoinAcceptor lub inne urządzenie (przyjmowanie monet) 
ccTalkStandard: 
- Header 231 
- Header 229 

 

5. Dodatkowe: 

Wymaga się dostarczenia Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych, narzędzi 

serwisowych oraz dodatkowych kaset na pieniądze: 

- 3000 kompletów papieru do drukowania biletów i potwierdzeń dedykowanego 

wymaganej drukarce termicznej. 

- 10 pełnych kompletów podzespołów celem wymiany serwisowej, 

- dodatkowych 60 skarbców na monety oraz 50 na banknoty, 

- zestawu niezbędnych narzędzi oraz kluczy do obsługi serwisowej, 

- 50 szt. kart serwisowych umożliwiające identyfikację posługujących się nimi osób. 

 

6. Szkolenia: 

 

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia trzech zajęć szkoleniowych w 

zakresie eksploatacji urządzeń PIAP.  

Przed rozpoczęciem serii szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin, zakres oraz 

miejsce szkolenia. 

Liczba przeszkolonych osób będzie wynosić nie więcej niż 15 osób. Minimalny, sumaryczny 

wymiar godzinowy szkolenia dla jednej osoby powinien wynosić 4 godziny  

Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia komplet materiałów 

– instrukcji\podręczników. W przypadku dostarczenia materiałów w wersji elektronicznej  

– Wykonawca zapewni nośnik, na którym przekaże wyżej wymienione materiały każdemu  

z uczestników (np. płyta CD). 

Wykonawca na potwierdzenie ukończenia szkolenia  wyda uczestnikowi stosowny certyfikat. 

Ponadto Wykonawca zapewni im także cykliczne szkolenie min. 1 szkolenie w ciągu roku 

przez okres okres 2 lat ( nie licząc roku, w którym został zrealizowany przedmiot zamówienia)  

 

Wszelkie nieopisane kwestie charakteryzujące urządzenie reguluje norma PN- EN 

12414:2002 


