Zat. nr I
Szczeg6lowe wymagania dot. zam6wienia pn. ,,zakup, dostawa i uruchomienie automatu do sprzedaiy
biletiw do Jaskini Ciemnej w Ojcowskim Parku Narodowym"

1.

Warunki:

o
a)

b)

Platno6ci:

Automat musi obslugiwai platnoSci bezgot6wkowe kart4 z paskiem magnetycznym
i/lub chipem oraz zblizeniowe (PayPass/PayWaye oraz NFC) jak r6wnie2 platnoSci
got6wkowe PLN zar6wno bilonem jak i banknotami (1 zl,2 zl, 5 zl, 10 21,20 zl,
50 zl, 100 zl,200 z1), wraz z moZliwoSci4 wydawania reszty.
Wykonawca wraz
dostaw4 :urzqdzeh, musi dostarczyi do Zamawiaj4cego
prawidlowe i wazne cerlyfikaty potwierdzajqce zgodno(i zastosowanego modulu do
obslugi platnoSci bezgot6wkowych
aktualnie obowiqzuj4cymi wymaganiami
organizacji Mastercard International oraz Visa Europe.

z

z

c)

Wykonawca wraz
prawidlowe

i

z

dostaw4 :urz4dzetf, musi dostarczyd do Zamawiajqcego
waZne certyfikaty potwierdzaiqce zgodnosi zastosowanej aplikacji do

obsiugi platno6ci bezgot6wkowych

d)

z

aktualnie obowiEzujqcymi wymaganiami
organizacji Mastercard Intemational oraz Visa Europe.
Zastosowane vz4dzenie ptzeznaczone do obslugi platnodci bezgot6wkowej musi by6
przygotowane do wsp6lpracy
wybranym przez Zamawiaj4cego operatorem
platnoSci elektronicznych . Zamawiajqcy zapewti dostgp do sieci internetowej.
W przypadku awarii obiegu got6wki automat umo2liwia bezgot6wkowq obslugg
sprzedazy. w takim przypadku na ekanie pojawia sig stosowna informacja czytelna
dla klienta

z

e)

f)

Automat nie mo2e akceptowai mieszanych platnosci (got6wkowe
przy jednej rransakcj i

g)

Automat musi mied moZliwosi pracy offJine min. 24 godziny. oznacza to, Le w ruzie
problem6w
polqczeniem z sieci4 internetowq sprzeda2 bilet6w odbywa siE
normalnie a wszystkie niezbgdne dane muszq byi przechowywane w nieulotnej
pamigci automatu. Po przejsciu automatu w tryb on-line zapisane dane musz4 zosta6
niezwlocznie przekazane do systemu centralnego. praca w trybie off-line dotyczy
tylko platno(ci got6wkowych.

i

bezgot6wkowe)

z

o

Techniczne:

a) Automat ma by6 zamontowany wewnqtrz drewnianego budynku istniei4cej kasy
biletowei, w taki spos6b aby mozna zakupid bilet przez okienko kasowe, zdjgcia
budynku kasowego oraz okienka przedstawia zalqcznlk nr 2 (szczeg6ly montazu
Wykonawca uzgodni z Zamawiaj4cym na etapie wykonania).

b) Automat

c)
d)

w

stacjonarny, przystosowany do pracy
warunkach klimatycznych
panuj4cych na terytorium polski.
Zasilanie sieciowe 23 0 V (dostgp do sieci elektryc znej zapewni Zamawial4cy).
Automat musi posiada6 wbudowany zasilacz awarylny (UpS), podtrzymuj4cy pracg
automatu przy zaniku zasilania zewngtrznego, pozwalaj4cy na pracA awaryjt4 przez

e)

h)

i)

i)
k)

czas nie kr6tszy ni2 15 min., umoZliwiajqcy zakoiczenie rozpoczgtego procesu
zakupu a nastgpnie umo2liwi bezpieczne zamkniEcie systemu.
W przypadku zaniku napigcia, automat zostanie bezpiecznie wylqczony. Wszystkie
dane zostan4 zapisane a odpowiednia informacja zostanie przekazana do centralnego
systemu zarzqdzania. Po przywr6ceniu napigcia wz4dzenie samoczynnie sig
uruchamia i przechodzi do trybu sprzedaZy.
Urz4dzenie posiada podtrzymywany bateryjnie zegar. Ponadto oprogramowanie musi
obslugiwad automatycznq synchronizacjE czasu w oparciu o serwer czasu ustalony z
Zamawiaj4cym.
Automat posiadajqcy wydajny modul drukuj4cy musi wydawai bilet poprzez wydruk
metod4 termicznq bezpo6redni4 wg danych zawartych w pliku konfiguracji oraz
pozwalai na odcigcie pojedynczego biletu z rolki papieru tenno czulego.
Nadruk na bilecie musi zawiera1 dane taryfowe biletu zgodnie z formatami
przyjgtymi przez Zamawialqcego, datg i dane zamawiaj?cego oraz ozdobnq grafikg.
Szczeg6lowe dane zostanq oke(lone wsp6lnie z Zamawial4cym na etapie realizacji.
Automat musi posiadad funkcjg blokowania mo2liwoSci sprzedaZy w przypadku
braku papieru w drukarce, awarii itp.
Obudowa automatu musi byi zabezpieczona zamkiem klasy C i mechanizmem
ryglowym z blokadq mechanicznq, kt6ra uniemoZliwia otwarcie silowe.
Otw6r wrzutowy i wydawania powinny byC zabezpieczone przed dzialaniem
naturalnych czynnik6w zewngtrznych oraz pr6bami celowego zapchania, zalania lub
uszkodzenia.

r)

Urz4dzenie musi posiadai certyfikat CE

o

a)

b)

Oprogramowania:
Oprogramowanie serwisowe automatu musi zapewniai mo2liwo56 dostgpu do menu
serwisowego, z r62nymi poziomami uprawnien, np. serwis, administrator, obsluga
wymiany kaset itp. Poziomy uprawniefl musz4 by6 dowolnie ustawiane dla r62nych
grup u2ytkownik6w. KaZdorazowe zameldowanie i wymeldowanie serwisu musi byi
przekazane on-line do centralnego systemu zarz4dzania
Automat rejeslruj e i przechowuje w pamigci wszystkie wystqpuj4ce w automacie
zdarzenia (szczeg6lowy przebieg transakcji, dzialania serwisowe, awarie, blgdy,
ostrzeaenia, stany urz4dzef zainstalowanych w automacie itp.) oruz rapofiy z tych
zdarzeh

c) Automat musi posiadai moZliwo56 zaprogramowania zestaw6w cennik6w.
d) W przypadku awarii urz4dzenia automat przechodzi w stan ,,nieczynny,, informuj4c
e)

o

tym na ekranie
Komunikacja klienta z automatem musi odbywai sig przy pomocy interaktywnego,
dotykowego wySwietlacza, prostego w obsludze. Ekan dotykowy musi by6 odporny
na dzialanie czynnik6w zewngtrznych (np. woda, wysoka temperatwa) oraz na pr6by
uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania. Ekran
musi poprawnie reagowai na dotykanie dowolnymi przedmiotami

fl W przypadku zapelnienia kasety z bilonem lub banknotami, braku bilonu lub

banknot6w, jakiejkolwiek awarii lub nieprawidlowo5ci w funkcjonowaniu, automat
musi wysylai odpowiedni4 informacjg do centralnego systemt zarz4dzania.
s) Urz4dzetie musi by6 wyposazone w modul transmisji bezprzewodowej w oparciu o
dowoln4 siei telefonii kom6rkowej (transmisja pakietowa GSM/GPRS/UMTS).
Dodatkowo musi da6 sig podl4czyi do sieci poprzez Ethernet oraz posiadai funkcj g
przenoszenia danych przy pomocy przenoSnych modul6w pamigciowych
podl4czanych do zlqcza USB; poryzsze sposoby transmisji musz4 byd r6wnowa2ne i
pobranie danych jednym z nich powinno spowodowad przeniesienie ich do archiwum
(dane nie b9d4 duplikowane); modul transmisji danych musi r6wnie2 przesylai dane
konfiguracyjne i aktualizacje z systemu centralnego do automatu.
h) Oprogramowanie automatu musi posiadai calkowicie spolszczony interfejs w czgSci
serwisowej. Ponadto wszystkie wydruki i raporty drukowane przez automat muszq
byi w jgzyku polskim. Jgzyk polski ma by{ te2 gl6wnym jgzykiem, w kt6rym
realizowana jest sprzedaZ jak i inne funkcje uzytkowe dostgpne dla klienta.
Oprogramowanie mnsi umoZliwiai podglqd statusu wszystkich podsystem6w i
modul6w zamontowanych w automacie. Jezeli status nie jest poprawny, powinno to
by(, wyra2nie pokazane obsludze serwisowej n'raz z opisem blgdu. Wykonawca
zobowiqzuje siE do przekazania szczeg6lowej dokumentacji zawierajqcej opisy
wszystkich status6w wz4dzeh, przyczyny ich powstawania i sposob6w naprawy
usterek.

Oprogramowanie automatu musi umoZliwia6 przetestowanie poszczeg6lnych
komponent6w systemu bez wyjmowania ich z automatu w celu sprawdzenia
poprawnoSci dzia/,ania i/lub lokalizacji usterki.
k) Wykonawca przekale Zamawiaj4cemu wszystkie hasla administracyjne do
oprogramowania zainstalowanego w automacie a takZe do rrz4dzeh wymagaj4cych
konfiguracji.
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