
___________________________________________________________________________ 
Tom III SWZ  - Dostawa wraz z montażem jednolitego systemu kolejkowego dla Urzędu Miasta Jelenia Góra  i Miejskiego   

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

1 

 

 
 
 
 

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego   
EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 
Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZ.271.96.2022 

 
Dostawa wraz z montażem jednolitego systemu kolejkowego dla Urzędu Miasta Jelenia Góra 

 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wraz 
z oprogramowaniem i niezbędną infrastrukturą kablową stanowiącą kompletny jednolity system 
kolejkowy (zwany dalej Systemem), umożliwiający zarządzanie ruchem klientów  
w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz  
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników i administratorów systemu. 
 
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, 
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu 
„Rozwój lokalny”. 
 

2. Jednolity system kolejkowy będzie obejmował wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostkę 
organizacyjną Miasta: 

Urząd Miasta, Ratusz Miejski   
(Urząd Stanu Cywilnego) 

58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 

Urząd Miasta przy ul. Sudeckiej  
(Wydział Komunikacji) 

58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 29 

Urząd Miasta przy ul. Ptasiej  
(Wydział Obsługi Klienta) 

58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 6a 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II nr 7 

Obecnie Zamawiający posiada system kolejkowy w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale 
Obsługi Klienta oraz Wydziale Komunikacji. Zamawiający dopuszcza zarówno możliwość 
ujednolicenia obecnego systemu kolejkowego, jak i wymianę istniejącego systemu na nowy 
jednolity system kolejkowy. 

Stan aktualny dotyczący systemu kolejkowego w poszczególnych wydziałach i jednostce: 

Lp. Wydział/jednostka Stan aktualny Wymagania Zamawiającego 

1. Urząd Stanu 
Cywilnego (USC) 

Wydział posiada system 
kolejkowy, który działa 
poprawnie, poza 
wyświetlaczem głównym. 

Należy wymienić wyświetlacz główny, 
automat biletowy i ujednolicić System. 
W przypadku gdy nie ma możliwości 
dostosowania obecnego Systemu do 
przedmiotu niniejszego zamówienia 
należy go wymienić w całości na nowy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykorzystania istniejącej infrastruktury 
kablowej. 

2. Wydział Komunikacji 
(ON) 

Wydział posiada system 
kolejkowy, który działa 
poprawnie. 

Należy wymienić wyświetlacz główny na 
większy o przekątnej 65 cali, automat 
biletowy i ujednolicić System. 
W przypadku gdy nie ma możliwości 
dostosowania obecnego Systemu do 
przedmiotu niniejszego zamówienia 
należy go wymienić w całości na nowy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykorzystania istniejącej infrastruktury 
kablowej. 
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3. Wydział Obsługi 
Klienta (OB) 

Wydział posiada system 
kolejkowy, który jest 
awaryjny i nie nadający się 
do użytkowania. 

Należy wykonać nowy System. 
Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykorzystania istniejącej infrastruktury 
kablowej. 

4. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
(MOPS) 

Jednostka nie posiada 
systemu kolejkowego. 

Należy wykonać System kolejkowy wraz 
z całą infrastrukturą kablową. 

3. Podstawowe założenia i wymagania Systemu. 
1) System ma być jednolity, obejmujący wyżej wymienione Wydziały Urzędu Miasta Jelenia Góra  

i MOPS. 
2) System ma gwarantować tworzenie nieograniczonej ilości kolejek, stanowisk i użytkowników. 
3) W celu umożliwienia osobom słabosłyszącym sprawną komunikację i pozyskiwanie informacji 

System w OB i USC ma być wyposażony w pętle indukcyjne – należy zastosować pętle 
indukcyjne obwodowe, które powinny być zintegrowane z systemem kolejkowym  
w zakresie zapowiedzi głosowych. 

4) Strona internetowa dostarczająca usługę rezerwacji w systemie kolejkowym (wspólna dla 
wszystkich urządzeń kolejkowych) ma być udostępniona w formie usługi, hostowana  
i utrzymywana przez Wykonawcę na okres zgodny z zaoferowanym okresem gwarancji. 

5) Elektroniczna wersja konsoli przywoławczej ma być dostępna pod system Zamawiającego 
(Windows 10 lub nowszy). 

6) Elementy systemu mają być usytuowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający w załączniku nr 1 do Tomu III SWZ zamieszcza poglądowe plany usytuowania 
punktów obsługi klienta w poszczególnych lokalizacjach wraz z orientacyjnym zaznaczeniem 
położenia stanowisk obsługi, które będą objęte systemem kolejkowym. Dokładne  
i ostateczne umiejscowienie poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Systemu 
Zamawiający ustali z Wykonawcą, po podpisaniu umowy. 

7) Instalacja i wdrożenie systemu nie może wpłynąć na dezorganizację pracy Urzędu, ani nie 
może przysporzyć też żadnych utrudnień interesantom i pracownikom. Wykonawca prace 
głośne i hałaśliwe będzie zobowiązany wykonywać po godzinach pracy Urzędu.  

8) Możliwe i preferowane jest przez Zamawiającego prowadzenie prac poza godzinami 
funkcjonowania Urzędu i MOPS, w tym również dni wolne od pracy. 

9) W przypadku, kiedy Wykonawca zdecyduje się na wykorzystanie obecnego systemu 
kolejkowego funkcjonującego u Zamawiającego i będzie chciał go dostosować do nowego 
systemu zobowiązany będzie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy oraz zapewnić na czas trwania prac system lub sprzęt zastępczy nie gorszy  
od aktualnie działającego. 

10) Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania sieci Wi-Fi do podłączania urządzeń Systemu. 
11) Koszty dostawy i uruchomienia wszystkich dodatkowych urządzeń i aplikacji zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie Systemu, które nie zostały ujęte w zestawieniu (pkt 6 Tomu III 
SWZ), a są niezbędne do jego funkcjonowania leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Zakres rzeczowy zamówienia. 

Zadaniem Wykonawcy będzie dostawa i wdrożenie we wskazanych lokalizacjach Systemu,  
a w szczególności: 
1) dostawa, montaż i uruchomienie niezbędnej infrastruktury sprzętowej systemu; 
2) dostawa, konfiguracja i uruchomienie niezbędnego oprogramowania systemu kolejkowego; 
3) doprowadzenie niezbędnego okablowania sieci LAN do elementów systemu, wraz  

z wykonaniem niezbędnych pomiarów; Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania 
istniejącej sieci LAN dla systemu kolejkowego; 

4) doprowadzenie niezbędnego okablowania zasilającego wraz z wykonaniem wymaganych 
prawem pomiarów; 

5) demontaż niewykorzystywanych elementów istniejącego systemu kolejkowego; 
6) uruchomienie całości systemu; 
7) przeprowadzenie testów systemu; 
8) instruktaż użytkowników i administratorów systemu; 
9) udzielenie bezterminowych i zgodnych z OPZ licencji na użytkowany system; 

10) dostarczenie dokumentacji powykonawczej; 
11) świadczenie usług gwarancyjnych systemu przez okres zgodny ze swoją ofertą od daty 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
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5. Elementy systemu – minimalne wymagania dla sprzętu i oprogramowania. 
Cały oferowany sprzęt musi być zgodny z poniższą charakterystyką: 

1) wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie 
wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem), pełnowartościowe, wolne od wad  
i obciążeń prawami osób trzecich oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty/atesty 
potwierdzające ich dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Urządzenia w dniu ich dostawy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania  
z produkcji lub sprzedaży; 

2) wszystkie dostarczone urządzenia muszą być w stanie kompletnym wraz z niezbędnymi 
komponentami; 

3) urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta; 

4) całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału 
sprzedaży producentów; 

5) urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 
fabrycznych; 

6) do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w języku 
polskim  w formie papierowej lub elektronicznej; 

7) do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie 
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu; 

8) wszystkie urządzenia stanowiące integralną część infrastruktury technicznej wraz z obudową 
muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz; 

9) dostarczone urządzenia nie mogą być użyte wcześniej w innych projektach; 
10) Wykonawca gwarantuje, iż wraz z dostarczonymi urządzeniami Zamawiający otrzymuje licencje 

do używania oprogramowania sterującego dostarczonymi urządzeniami; 
11) wszystkie urządzenia po zrealizowaniu zamówienia stanowić będą własność Zamawiającego; 
12) całość dostarczonych urządzeń musi być objęta gwarancją producentów lub ich 

autoryzowanych przedstawicieli; 
13) urządzenia w dniu ich dostawy nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania  

z produkcji lub sprzedaży; 
14) Koszty dostawy i uruchomienia wszystkich dodatkowych urządzeń i aplikacji zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie Systemu, które nie zostały ujęte w zestawieniu, o którym mowa  
w pkt 6,  a są niezbędne do jego funkcjonowania leżą po stronie Wykonawcy. 

 
6. Zestawienie ilościowe urządzeń z podziałem na wydziały i jednostkę. 

Lp. Urządzenie MOPS USC ON OB SUMA 

1. Automat biletowy wewnętrzny min. 26" 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

1 1 1 1 4 

2. Wyświetlacz wielkoformatowy 65 cali 1  1  2 

3. Wyświetlacz wielkoformatowy 49 cali  1   1 

4. Wyświetlacz wielkoformatowy 43 cale 8   1 9 

5. Wyświetlacz LED stanowiskowy   6(6)* 10 16 

6. Komputer sterujący monitorem. 9 1(1)* 1(1)* 1 12 

7. Sprzętowa konsola przywoławcza 3   10 13 

*Liczba w nawiasie oznacza ilość urządzeń, które Zamawiający posiada w danym wydziale lub jednostce organizacyjnej 
Miasta. Urządzenia te mogą być wykorzystane do budowy nowego Systemu.  

   

7. Zestawienie infrastruktury technicznej Systemu objętego przedmiotem zamówienia: 

1) Automat biletowy: 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Wyświetlacz • ekran dotykowy 

• min. 26 cali 

• format ekranu 16:9 

2. Wyposażenie • wbudowany zasilacz UPS 

• wbudowana drukarka termiczna minimalna: długość 
papieru 80 metrów, szerokość 80 mm 

3. Niezbędne funkcje 
dodatkowe 

• możliwość umieszczenia dowolnej ilości przycisków, 

• możliwość wydruku biletu z informacją o numerze 
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klienta, liczbie oczekujących, kod kreskowy, 
przewidywany czas oczekiwania, 

• możliwość wydruku biletu o dowolnej długości, 

• przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

4. Udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych 

• biletomat nie może być wyższy niż 160 cm, 

• kąt odchylenia ekranu od pionu maksymalnie 20 
stopni, 

• ma być przystosowany dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, 

• ma posiadać możliwość zmiany kontrastu 
wyświetlanych treści na ekranie biletomatu, 

• ma posiadać przycisk fizyczny opisany alfabetem 
Braille’a wykorzystywany przez osoby niewidome, 

• wciśnięcie przycisku, który powoduje wydrukowanie 
biletu z najwyższym priorytetem ma generować 
zapowiedź głosową z biletomatu o kolejce oraz 
numerze pobranego biletu, 

• biletomat ma mieć wbudowane głośniki w celu 
przekazywania informacji dźwiękowej o pobranym 
numerze oraz wybranej kolejce. Rozwiązanie ma 
informować  osoby niedowidzące oraz niewidome 
o pobranym numerze biletu. 

2) Wyświetlacz wielkoformatowy 65 cali. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcja w systemie wyświetlanie informacji dotyczących aktualnie 
wzywanych numerów oraz informacje skierowane do 
Klientów (strony internetowe, grafiki, prezentacje) 

2. Parametry ekranu • przekątna 65 cali 

• rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (16:9) FHD 

• jasność 400 cd/m2 

• czas reakcji 6 ms 

3. Złącza • 2 x HDMI 2.0, 

• DVI, 

• 1 x USB 3.0 

4. Niezbędne funkcje 
dodatkowe 

• montowany za pomocą uchwytów na wysięgniku 

• przystosowany do pracy 16/7 

 
3) Wyświetlacz wielkoformatowy 49 cali. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcja w systemie wyświetlanie informacji dotyczących aktualnie 
wzywanych numerów oraz informacje skierowane do 
Klientów (strony internetowe, grafiki, prezentacje) 

2. Parametry ekranu • przekątna 49 cali 

• rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (16:9) FHD 

• jasność 400 cd/m2 

• czas reakcji 6 ms 

3. Złącza • 2 x HDMI 2.0, 

• DVI, 

• 1 x USB 3.0 

4. Niezbędne funkcje 
dodatkowe 

• montowany za pomocą uchwytów na wysięgniku 

• przystosowany do pracy 16/7 
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4) Wyświetlacz wielkoformatowy 43 cali. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcja w systemie wyświetlanie informacji dotyczących aktualnie 
wzywanych numerów oraz informacje skierowane do 
Klientów (strony internetowe, grafiki, prezentacje). 

2. Parametry ekranu • przekątna 43 cali 

• rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (16:9) FHD 

• jasność 400 cd/m2 

• czas reakcji 6 ms 

3. Złącza • 2 x HDMI 2.0, 

• DVI, 

• 1 x USB 3.0 

4. Niezbędne funkcje 
dodatkowe 

• montowany za pomocą uchwytów na wysięgniku 

• przystosowany do pracy 16/7 

 

5) Wyświetlacz LED stanowiskowy. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcja w systemie • obsługujący stanowisko pracy, 

• działający w rozdzielczości 16 pikseli x 32 piksele 
pozwalający obserwować kolejne wzywane numery 
do stanowiska pracy. 

2. Parametry wyświetlacza • wyświetla numer biletu w układzie czteroznakowym 
„A123” 

• wysokość pojedynczego znaku na wyświetlaczu 
min. 11 cm 

• działa w trybie multitekstu 

3. Niezbędne funkcje 
dodatkowe 

• możliwość zmiany czcionki, 

• możliwość regulacji jasności, 

• zasilanie przy użyciu technologi PoE 

• montowany za pomocą uchwytów na wysięgniku 

• przystosowany do pracy 16/7 

6) Komputer sterujący monitorem. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Procesor • 2 rdzeniowy, 2 wątkowy, częstotliwość 2.0 GHz, 
4 MB cache 

2. Pamięć operacyjna • 4 GB (DDR4, 2400 MHz), liczba gniazd 2 sztuki 

3. Dysk • eMMC 32 GB 

4. Karta sieciowa • bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n/ac 

• przewodowa 10/100/1000 Mbps 

5. Złącza • 2 x USB 3.2 Gen. 1, 

• 2 x HDMI 2.0, 

• czytnik kart 
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7) Konsola przywoławcza sprzętowa. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Ilość przycisków 18 

2. Funkcje konsoli • logowanie pracowników poprzez wprowadzenie 
osobistego kodu umożliwiającego przypisanie 
danych statystycznych pracownika, 

• przywołanie klienta kolejnego i wybranego w tym 
pobierania klientów z kolejek nieobsługiwanych 
domyślnie z danego stanowiska pracy, 

• rejestracja biletów, wyszczególnionych w ramach 
grupy usług, wykonywanych na danym stanowisku 
przez danego pracownika, 

• wstrzymanie obsługi dowolnego klienta i odesłanie 
go na koniec, początek lub zawieszenia jego 
obsługi do wezwania, 

• przekierowanie klienta do dowolnej kolejki 
(z najwyższym priorytetem, najniższym priorytetem, 
w sposób optymalny, a więc wg godziny wydania 
biletu oraz na konkretną godzinę, 

• podawanie informacji o stanie kolejki (liczba 
oczekujących), 

• wyłączenie stanowiska z pracy, 

• konfiguracja polegająca na modyfikacji parametrów 
aplikacji, 

• zasilanie w technologii PoE. 

 
 

8) Terminale stanowiskowe - oprogramowanie. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcje oprogramowania • instalowane na komputerach Zamawiającego, 

• możliwość logowania pracowników poprzez 
wprowadzenie osobistego kodu umożliwiającego 
przypisanie danych statystycznych do pracownika, 

• rejestracja Klienta w innym terminie (osobny 
kalendarz dla umawianych wizyt w Urzędzie, 
możliwość tworzenia terminów indywidualnie na 
każdy dzień w roku) z poziomu aplikacji 
stanowiskowej, możliwość wydrukowania 
potwierdzenia umówionej rejestracji lub 
wygenerowania potwierdzenia na wskazany adres 
e-mail, 

• przywołanie klienta kolejnego i wybranego w tym 
pobierania klientów z kolejek nieobsługiwanych 
domyślnie z danego stanowiska pracy, 

• rejestracja biletów, wyszczególnionych w ramach 
grupy usług, wykonywanych na danym stanowisku 
przez danego pracownika, 

• wstrzymanie obsługi dowolnego klienta i odesłanie 
go na koniec, początek lub zawieszenia jego 
obsługi do wezwania, 

• ponowne wezwanie klienta, 

• odłożenie klienta, 

• ponowne ustawienie klienta w kolejce w momencie 
kiedy ten nie stawił się na wezwanie (ilość takich 
prób dowolnie konfigurowana, ilość klientów o ile 
taka osoba została odłożona dowolnie 
konfigurowana – zamiennie z dowolnie 
konfigurowanym czasem, po jakim klient zostanie 
ponownie wezwany), 

• podawania informacji o stanie kolejki (liczba 
oczekujących), 

• wyłączenia stanowiska z pracy. 
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9) Aplikacja mobilna. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcje aplikacji • dostępna do pobrania sklepie Google Play oraz 
APP Store, 

• działająca na urządzeniach mobilnych co najmniej 
od wersji systemu Android 4.1 oraz iOS 8.0, 

• umożliwiająca wybór placówki z poziomu jednej 
aplikacji, 

• posiadająca możliwość umówienia wizyty na inny 
termin, 

• posiadająca wspólny kalendarz wizyt 
z kalendarzem rezerwacji internetowych, 

• posiadająca możliwość pobrania biletu mobilnego z 
poziomu urządzenia do wszystkich lub tylko 
wybranych operacji w zakresie każdej placówki 
osobno, 

• pozwalająca na wymuszenie podawania 
dodatkowych danych co najmniej NIP, VIN lub nr 
telefonu przed pobraniem biletu mobilnego, 

• posiadająca możliwość potwierdzenia wizyty 
umówionej i jednocześnie wygenerowania biletu 
mobilnego dla wizyty umówionej, 

• posiadająca możliwość ograniczania ilości 
pobranych biletów w każdej z operacji na każde 
urządzenie mobilne, 

• generuje powiadomienie o zaproszeniu do 
stanowiska obsługi nawet w sytuacji kiedy aplikacja 
nie jest aktywna, 

• umożliwiająca definiowanie widoczność placówki w 
aplikacji mobilnej na podstawie geolokalizacji i 
odległości urządzenia od danej placówki, 

• posiadająca interfejs użytkownika aplikacji w języku 
polskim, 

• przechowuje bilety mobilne po wyłączeniu aplikacji 
oraz urządzenia z możliwością ich wyświetlenia po 
ponownym uruchomieniu aplikacji, 

• umożliwiająca podgląd biletów mobilnych bieżących 
i historycznych, 

• posiadająca pomoc wbudowaną w aplikację 
w zakresie jej działania. 

10) Oprogramowanie Systemu. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Funkcje oprogramowania • funkcjonuje w środowisku Windows lub 
równoważnym, 

• integracja z Active Directory, 

• wielojęzyczność (Polski, Angielski, Czeski, 
Ukraiński, Niemiecki) – możliwość wybrania języka 
menu na biletomacie, wydruk biletu w wybranym 
języku, zapowiedź głosowa w wybranym języku, 

• system zabezpieczony hasłami w celu ochrony 
danych, wg różnych poziomów uprawnień 
(administrator, kierownik, pracownik), 

• system ma umożliwiać tworzenie dowolnej ilości 
kolejek i grupowania ich w grupy, 

• system ma umożliwiać tworzenie różnych 
scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne 
kolejki są obsługiwane szybciej (z priorytetem na 
wybranych stanowiskach lub grupach stanowisk), 

• każde stanowisko może obsługiwać więcej niż 
jedną kolejkę, 

• system ma umożliwiać dowolny transfer klientów 



___________________________________________________________________________ 
Tom III SWZ  - Dostawa wraz z montażem jednolitego systemu kolejkowego dla Urzędu Miasta Jelenia Góra  i Miejskiego   

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

8 

 

pomiędzy różnymi grupami spraw, bez 
konieczności ponownego pobierania biletu, 

• w przypadku zaniku napięcia, po ponownym 
uruchomieniu biletownika (lub biletowników) system 
musi zapewnić automatyczne uruchomienie, 
z utrzymaniem ciągłości kolejki, 

• system ma zapewnić wydawanie biletów w ramach 
ustalanych harmonogramów godzinowych (w 
godzinach pracy wskazanych przez 
Zamawiającego) lub w zakresie puli dziennej lub 
dynamicznie w taki sposób, aby wydawać bilety 
tylko tym klientom, których można obsłużyć w 
godzinach pracy urzędu; Administrator dodatkowo 
ma możliwość blokowania wydawania biletów do 
całości systemu lub do każdej kolejki z osobna, 

• system ma generować zapowiedzi słowne 
informujące o zaproszeniu klienta do stanowiska, 

• zapowiedź zawiera numer biletu, numer 
stanowiska, numer pokoju, 

• oprogramowanie ma mieć możliwość 
automatycznego lub ręcznego aktualizowania przez 
Internet, a Wykonawca dostarczy bezpłatne 
aktualizacje systemu co najmniej przez czas 
trwania gwarancji. 

2. Funkcje modułu raportów 
i analiz 

• aplikacja dostępna za pomocą przeglądarki www, 

• moduł statystyczny w języku polskim, 

• możliwość zbierania i wyświetlania raportów 
statystycznych zarówno w trybie online, jak i 
historycznym, 

• umożliwiający zbieranie i przetwarzanie wszelkich 
danych statystycznych o pracy, takich jak: 
 ilość wykonywanych operacji w podziale na 

rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w 
określonym przedziale czasu, 

 wydajność pracy poszczególnych pracowników 
indywidualnych (liczba obsłużonych klientów, 
efektywnie przepracowany czas, czas przerw 
itp.), 

 czas oczekiwania na obsługę, 
 czas obsługi klientów, 
 czas realizacji poszczególnych typów operacji. 

3. Wymagania statystyczne dla 
oprogramowania 

System musi zbierać i przetwarzać wszelkie dane 
statystyczne o pracy placówki, w szczególności: 

• ilość i czas wydawania numerów w określonym 
przedziale czasu, 

• ilość wykonywanych operacji w podziale na 
rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w 
określonym przedziale czasu, 

• wydajność pracy poszczególnych pracowników 
(liczba obsłużonych klientów), 

• czasy oczekiwania na obsługę, w tym średnie, 
minimalne, maksymalne, 

• czasy obsługi klientów, w tym średnie, minimalne, 
maksymalne, 

• czasy realizacji poszczególnych typów operacji, 

• drukowanie i eksportowanie do xls (lub 
równoważny), 

• system zapewnia możliwość rozbudowy. 
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11) Pętla indukcyjna. 

Lp. Nazwa Minimalne funkcje i wymagania techniczne 

1. Pętla indukcyjna w USC i OB • system pętli indukcyjnej powinien spełniać 
wymagania normy PN EN 60118-4 (lub 
równoważny), 

• zintegrowana z systemem kolejkowym w zakresie 
zapowiedzi głosowych, 

• system powinien być prawidłowo oznakowany, 

• wymagany jest instruktaż pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi pętli. 

 
8. Testy systemu. 

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Scenariusze Testów. 
2) Scenariusze Testów muszą być przekazane Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze 

przed planowanym terminem rozpoczęcia testów, który wynika z zatwierdzonego 
harmonogramu realizacji zadania. 

3) Testy przeprowadzone będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 
4) W przypadku niezgodnego z specyfikacjami technicznymi funkcjonowaniem któregoś  

z komponentów (urządzeń lub modułów oprogramowania) systemu kolejkowego, Wykonawca 
ma obowiązek dokonania niezbędnych poprawek. 

5) W przypadku akceptacji wyników testów, podpisany zostanie protokół. Przedłożenie 
podpisanego protokołu będzie jednym z warunków podpisania końcowego protokołu odbioru 
prac. 

9. Dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentacja powykonawcza systemu kolejkowego musi zawierać przynajmniej następujące 
dokumenty: 
1) Schemat (topologię) okablowania strukturalnego oraz instalacji urządzeń systemu dla każdej 

lokalizacji. 
2) Schemat logiczny (graf połączeń funkcjonalnych) systemu kolejkowego. 
3) Adresację wszystkich urządzeń sieciowych. 
4) Pełny opis funkcjonalny systemu kolejkowego. 
5) Instrukcję użytkownika i instrukcję administratora systemu. 
6) Protokół  z wykonania testów systemu. 
7) Protokół z pomiarów elektrycznych. 
8) Protokół z pomiarów sieci LAN. 
9) Wszystkie wymagane licencje dla wykorzystanego oprogramowania. 

10) Dokument licencyjny systemu. 
11) Pełne zestawienie dostarczonych urządzeń zawierające nazwę urządzenia, numer seryjny oraz 

lokalizację (miejsce instalacji) urządzenia. 
12) Certyfikaty jakości (co najmniej certyfikat CE) dla wszystkich dostarczonych urządzeń. 
13) Karty gwarancyjne wszystkich dostarczonych urządzeń. 

10. Warunki gwarancyjne. 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia w okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 

2) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres zgodnie ze swoją ofertą, nie 
mniej jednak niż na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji  liczony będzie od daty zakończenia  
i wdrożenia Systemu kolejkowego potwierdzonego końcowym protokołem odbioru. 

3) Gwarancja obejmuje: 

• utrzymanie systemu w ruchu oraz dostarczanie i implementację nowszych wersji 
oprogramowania w przypadku rozwoju systemu przez Wykonawcę lub dostosowania go do 
nowych przepisów prawa; 

• usuwanie awarii systemu wynikających z winy producenta systemu; 

• dostarczanie aktualnych wersji programów zwiększających ich funkcjonalność oraz 
dostosowanych do aktualnie obowiązującego stanu prawnego regulacji ustawowych 
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanych lub mających zastosowanie 
w oprogramowaniu. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii Systemu w terminach określonych  
w poniższej tabeli. 
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Rodzaj awarii systemu Czas usunięcia awarii 

Krytyczna - związana z zatrzymaniem lub istotnym zakłóceniem 
działania podstawowych funkcji Systemu. 

do 48 godzin 

Niska - związana z zakłóceniem działania funkcji systemu, nie 
wymagające natychmiastowej interwencji Wykonawcy, nie 
powodujące zakłócenia w realizacji podstawowych funkcji systemu. 

do 7 dni 

 
11. Uwagi końcowe. 

1) Okablowanie Systemu powinno być schowane tak, aby niepożądane osoby nie miały do nich 
fizycznego dostępu. 

2) Okablowanie należy montować podtynkowo lub w korytach instalacyjnych, zachowując estetykę 
pomieszczeń. 

3) W zakresie demontażu aktualnie zainstalowanego systemu kolejkowego (biletomaty, 
wyświetlacze i inne.), Zamawiający wymaga by miejsca na podłodze, ścianach lub sufitach po 
demontowanych urządzeniach zostały doprowadzone do stanu pierwotnego, tzn. tak by nie były 
widoczne ślady po urządzeniach: cienie, bruzdy, dziury, stare okablowanie, inny kolor ściany.  

4) We wszystkich widocznych miejscach należy zdemontować stare okablowanie oraz listwy 
maskujące z zachowaniem ww. staranności. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo utylizacji starych urządzeń przez Wykonawcę systemu 
kolejkowego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zagospodarowania 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 
z późn. zm.) 

12. Wykaz załączników: 
1) poglądowe plany usytuowania punktów obsługi klienta w poszczególnych lokalizacjach wraz  

z orientacyjnym zaznaczeniem położenia stanowisk obsługi, które będą objęte systemem 
kolejkowym. 


