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ZAŁĄCZNIK Nr 7 DO SWZ 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I FUNKCJONALNOŚCI 

 
urządzeń do wnoszenia opłat oraz opis wymagań dotyczących oprogramowania i urządzeń 

kontrolerskich do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Nysie w postępowaniu na: Część I: Zakup, 

dostawa, montaż i uruchomienie 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie oraz 
oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania w Nysie,  na rzecz Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 

Nr postępowania: ZP/W/2/2021 
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I. Definicje 

Urządzenie służące do wnoszenia opłat za parkowanie – parkomat lub parkometr. 

SPP – Strefa Płatnego Parkowania w Nysie wyznaczona w Uchwale Rady Miejskiej w Nysie nr 

XXXI/485/20 z dnia 17 listopada 2020 r. 

Chmura – serwer wyposażony w system obsługujący Strefę Płatnego Parkowania w Nysie, do którego 

zdalny dostęp uzyskają niezależnie od siebie użytkownicy i który będzie zintegrowany ze wszystkimi 

parkomatami w SPP oraz urządzeniami peryferyjnymi jak np. urządzenia kontrolerskie. 

System – przez system Zamawiający rozumie zbiór wszystkich programów i urządzeń, które będą 

tworzyć SPP. 

Eksport danych – za każdym razem gdy mowa o eksporcie danych lub o wykonywaniu kopii 

zapasowych Zamawiający ma na myśli możliwość generowania przez system plików w formacie xlsx 

lub csv – w przypadku raportów. W przypadku bazy danych eksport powinien być wykonywany w 

postaci SQL. 

Power bank – przenośne urządzenie magazynujące energię elektryczną za pomocą którego można 

doładować inne urządzenia za pośrednictwem kompatybilnych portów 
Panel administracyjny – wydzielona część oprogramowania, dostępna po zalogowaniu osób 

upoważnionych, obsługujących SPP, która umożliwia zarządzanie SPP, generowanie raportów w 

formatach określonych w SWZ oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do zarządzania SPP. 
Bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w okresie wskazanym przez 

użytkownika, nie dłuższym niż jedna doba. Może wystąpić w wersji papierowej lub cyfrowej, zapisanej 
w chmurze. 

Winieta parkingowa – dowód wniesienia opłaty za parkowanie w okresie dłuższym niż jedna doba. 

Winieta może być w wersji papierowej (wydawana przez administratora SPP) lub w wersji cyfrowej. 
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II. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 61 urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie (tzw. 

parkomatów) wraz z ich montażem i uruchomieniem oraz dostawa, instalacja, wdrożenie i 
uruchomienie kompleksowego oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, 

przeszkolenie osób obsługujących urządzenia i oprogramowanie oraz serwisem gwarancyjnym w 

okresie 60 miesięcy. 

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie określonym w § 1 ust. 4 Wzoru Umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ: 

1)  59 parkomatów w SPP, 

2)  dla celów testowych 1 parkomat na zajezdni MZK który po okresie testów zdemontuje i 

zamontuje w SPP. 
3)  2 parkomaty po zakończeniu remontu ul. Rynek w Nysie. 

 
3. Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do: 

1) obsługi urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie (zwanych dalej parkomatami), 
2) obsługi aplikacji kontrolerskich, 

3) obsługi systemu windykacji, 

4) obsługi abonamentów. 

III. Opis zewnętrzny urządzeń i ich ilość 

1. Rok produkcji parkomatów – 2021. 

2. Kolor - RAL 7016. 
3. Urządzenia - fabrycznie nowe, jednego typu. 

4. Klawiatura - fizyczna alfanumeryczną z cyframi 0-9 oraz łacińskimi literami alfabetu. Wymagany 
układ klawiatury: QWERTY. 

5. Ekran/wyświetlacz - monochromatyczny umieszczony na froncie 
6. Przekątna ekranu - min 5 cali,  

7. Rozdzielczość - musi umożliwiać swobodny odczyt informacji na ekranie także dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
8. Menu do obsługi urządzenia  - w języku polskim z obsługą wszystkich polskich znaków. 

9. Na ścianie frontowej parkomatu wykonawca umieści: 
1) czytnik zbliżeniowy kart bankowych obsługujący wszystkie rodzaje kart płatniczych w Polsce 

2) płatność z użyciem NFC  

3) obsługa BLIK 
4) czytnik kodów kreskowych lub QR 

5) miejsce do wrzucania bilonu (10gr, 20gr, 50 gr, 1 zł, 2zł, 5zł) i musi być dostosowane do 
ewentualnego przejścia na obsługę waluty Euro bez konieczności wymiany selektora monet 

oraz wlotu monet. 
10. Parkomat musi być wykonany z materiałów nierdzewnych i kwasoodpornych. 

11. Obudowa urządzenia - odporna na uszkodzenia mechaniczne np. wandalizm oraz na wpływy 

warunków atmosferycznych. 
12. Powłoka lakiernicza musi umożliwić szybkie, wielokrotne i skuteczne usuwanie „graffiti” bez jej 

uszkodzenia 
13. Parkomaty muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymogi norm krajowych i unijnych dla 

tego typu urządzeń lub podzespołów użytych do jego budowy, a w szczególności w zakresie 

wymagań technicznych i funkcjonalnych spełniać wymaganie normy PN-EN 12414 i niniejszej 
specyfikacji. 

14. Po otrzymaniu e-mailowej informacji od Zamawiającego Wykonawca w przeciągu 7 dni oznakuje 
parkomaty etykietami z informacją o obowiązujących stawkach opłat za korzystanie ze Strefy 

Płatnego Parkowania w Nysie oraz o podstawach prawnych i zasadach poboru opłat, 

przynależności parkomatu do strefy i innych informacjach, wg projektu uzgodnionego z 
Zamawiającym. Informacja musi znajdować się na przedniej części parkomatu 

IV.  Zasilanie parkomatów i moduły wewnętrzne. 

1. Zasilanie parkomatów z baterii żelowych o pojemności minimum 55 Ah 
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2. Parkomaty muszą być wyposażone w panele fotowoltaiczne umieszczone w górnej części 

urządzenia (panele fotowoltaiczne nie mogą być niezależnymi konstrukcjami, muszą stanowić 

całość z urządzeniem). Panele fotowoltaiczne muszą przetwarzać fotony światła na prąd 

elektryczny i doładowywać baterię. Instalacja musi być wyposażona w urządzenie (regulator), 

które uniemożliwi przeładowanie baterii oraz ochroni ją przed głębokim rozładowaniem 

3. Wykonawca razem z parkomatami dostarczy Zamawiającemu dwa dodatkowe akumulatory o 

parametrach identycznych jak te, które zostaną zamontowane w parkomatach. 

4. Instalacja elektryczna jak i cała elektronika oraz wszystkie elementy składowe urządzenia muszą 

być dostosowane do pracy na otwartej przestrzeni w temperaturach od -25 st C. do +55 st C. i 

wilgotności względnej powietrza 97%, z kondensacją pary wodnej. 

5. Parkomaty muszą być wyposażone w modem zapewniający transmisję danych GSM, zapewniać 

stałą łączność z serwerem, raportować w sposób ciągły stan urządzenia, jego sprawność i stan 

zasilania. 

V. Montaż parkomatów. 

1. Zamawiający uzyska wszelkie pozwolenia na lokalizację i montaż parkomatów. Projekt lokalizacji 

parkomatów zawiera załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Montaż parkomatów obejmuje wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na 

jego koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie do nich parkomatów 
w sposób umożliwiający ich demontaż od podłoża, gwarantując ich bezpieczeństwo i  

nienaruszalność.  

3. Termin wykonania stóp fundamentowych i parkomatów został określony w § 1 ust. 4 Wzoru 
Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

4. Po zakończeniu montażu Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą z realizacji 
przedmiotu zamówienia w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Odbiór zamontowanych 

urządzeń odbędzie się w terminie 7 dni przed uruchomieniem Strefy Płatnego Parkowania 

5. Zamawiający wymaga iż w przypadku zmiany lokalizacji urządzenia oraz urządzeń lokalizowanych 

w chodniku,  należy teren wokół parkomatu odtworzyć do stanu pierwotnego, a uszkodzone w 

trakcie montażu elementy wymienić na nowe. 

VI.  Funkcje parkomatów. 

1. Oprogramowanie parkomatów powinno być intuicyjne i czytelne dla każdego użytkownika SPP, 

także dla osób niepełnosprawnych 

2. Parkomat musi mieć oprogramowanie z następującymi funkcjami: 

1) zapłata bilonem za parkowanie w SPP 

2) zapłata kartą płatniczą w formie zbliżeniowej (z opcjonalnym wydrukiem potwierdzenia 

transakcji) 

3) obsługa NFC 

4) obsługa kodów BLIK 

5) obsługa kodów QR lub kodów kreskowych (w kodzie QR/kreskowym powinna być zapisana 
informacja o numerze wezwania do zapłaty) tak aby była możliwość zeskanowania kodu 

znajdującego się na wezwaniu do zapłaty i w sposób zautomatyzowany opłacenie opłaty 
dodatkowej. Wyżej wymieniona funkcjonalność ma być dostępna pod przypisanym do niej 

przyciskiem. 

6) możliwość wniesienia opłaty dodatkowej przez osobę korzystającą ze strefy manualnie, za 
pomocą fizycznej klawiatury poprzez wpisanie numeru wezwania do zapłaty i zapłatę w 

parkomacie. 
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7) Każda operacja wykonywana przez użytkownika musi być szczegółowo opisywana na 
wyświetlaczu/ekranie. Po zakończeniu operacji użytkownik powinien mieć możliwość 

wydrukowania potwierdzenia zapłaty. 

8) Parkometr musi umożliwiać: 

a) wniesienie opłat dodatkowych wyłącznie z terminem płatności do 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o opłacie dodatkowej. minutowe przeliczanie opłaconego 
czasu postoju, 

b) zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania, 

c) przedłużenie w dowolnym parkomacie czasu obowiązywania biletu parkingowego w 
trakcie jego ważności (UWAGA dotyczy to wyłącznie biletów zakupionych w opcji z 

podaniem prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu).  

9) Oprogramowanie parkomatu musi zapewnić możliwość przerwania dokonywanej transakcji za 
pomocą bilonu na życzenie klienta SPP i zwrot opłaty bez wydania biletu. 

10) Pobranie opłaty nastąpi po zaakceptowaniu przez użytkownika wysokości opłaty. Jeżeli po 
upływie minimum 30 sekund, licząc od przyjęcia ostatniej monety lub w przypadku 

bezgotówkowej płatności określenia wartości opłaty nie nastąpi akceptacja, Użytkownikowi 

zostanie zwrócona opłata (w przypadku bilonu) / nie zostaną pobrane środki płatnicze (w 
przypadku karty płatniczej). Zdarzenie to musi zostać odnotowane przez system i być 

widoczne w panelu administracyjnym programu obsługiwanego przez pracowników SPP 

11) Bilet parkingowy, wygenerowany przez parkometr musi zawierać: 

a) dane administratora Strefy Płatnego Parkowania wraz z adresem (adres opcjonalnie) 
b) informację, gdzie należy umieścić bilet parkingowy aby był widoczny dla kontrolera 

c) miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia parkowania 

d) datę i godzinę zakończenia parkowania 
e) kwotę jaka została uiszczona za parkowanie 

f) numer i lokalizację parkomatu 
g) identyfikator transakcji 

h) numer rejestracyjny pojazdu dla którego została wykupiona opłata parkingowa 

 
12) W pamięci parkomatu muszą być zarejestrowane w szczególności: 

i) transakcje zrealizowane 
j) operacje sprzedaży biletu wraz z informacją o kwocie opłaty 

k) nominałach użytych monet 
l) dokładnym czasie rzeczywistym transakcji 

m) w przypadku płatności kartą dopuszczalne części numeru karty 

n) transakcje niezrealizowane (anulowane, porzucone itp.) w takim samym zakresie 
informacji jak dla transakcji zrealizowanych 

o) wartość monet znajdujących się w części kasowej z rozbiciem na poszczególne nominały i 
rodzaje (PLN, w przypadku zmiany waluty w Polsce na Euro system powinien mieć 

możliwość bezpłatnego przejścia na rozliczenia  w nowej walucie). 

 
13) Zamawiający nie dopuszcza transakcji łączonych tj. dokonanie płatności za pomocą monet i 

przy użyciu elektronicznych instrumentów (kartami płatniczymi lub kodem Blik) 

14) Parkomat powinien przed wydrukiem biletu parkingowego zapytać użytkownika czy chce 

skorzystać z opcji druku czy tylko zapisać bilet parkingowy w chmurze 

15) Zamawiający nie dopuszcza blokady środków na rachunku bankowym Użytkownika w 
przypadku gdy transakcja dokonywana w formie bezgotówkowej nie zostanie zakończona 

akceptacją 

16) Parkomat musi być wyposażony w zatwierdzoną przez Zamawiającego czytelną instrukcję 

obsługi urządzenia wskazując „krok po kroku” kolejność działań niezbędnych do wniesienia 
opłaty 
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17) Parkomat w stanie aktywnym musi wyświetlać informacje o stanie urządzenia (w przypadku 
awarii musi o tym informować użytkownika i wskazywać inny, najbliższy parkomat, w którym 

można dokonać opłaty za parking) 

VII. Podstawowe funkcje oprogramowania. 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do wskazanych w umowie lokalizacji oprogramowanie 

niezbędne do obsługi Strefy Płatnego Parkowania 

2. Oprogramowanie musi działać w tzw. chmurze, być dostępne z poziomu przeglądarki internetowej 
(Firefox i przeglądarki oparte na silniku Chromium) dla użytkowników posiadających login i hasło, 

zabezpieczone certyfikatem SSL. 

3. Administratorem oprogramowania będzie Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. i to 
wyznaczony przez Prezesa MZK pracownik musi mieć możliwość administrowania 

oprogramowaniem w zakresie: 

1) tworzenia nowych kont użytkowników 
2) edytowania istniejących kont użytkowników 

3) usuwania kont użytkowników 
4) zmiany loginów i haseł 

5) robienia kopii zapasowej bazy danych (tzw. zrzutu bazy) w formacie SQL 

6) generowania raportów dziennych, miesięcznych i rocznych w formacie xlsx lub csv 
7) eksportu wszystkich danych zgromadzonych w systemie (chmurze). 

4. Pozostali użytkownicy systemu muszą mieć zdalny dostęp za pomocą aplikacji uruchamianej 
poprzez przeglądarkę internetową do panelu, który umożliwi: 

1) generowanie raportów dziennych, miesięcznych, rocznych w formacie xlsx lub csv 

2) dostęp do danych, umożliwienie przeglądania, selekcjonowania i filtrowania danych wg 

określonych parametrów 

3) dostęp do listy parkomatów (w formie tabelarycznej i na interaktywnej mapie) z ich 
aktualnym statusem (działające urządzenie, niedziałające urządzenie, ilość bilonu w 

parkomacie z podziałem na określone nominały, opisy ewentualnych awarii urządzenia, 

stan baterii, inne zdarzenia, które system powinien rejestrować i w czasie rzeczywistym 
zapisywać w bazie etc.). 

VIII. Dodatkowe funkcje systemu. 

1. System winien mieć możliwość wprowadzenia weryfikacji krotności liczby bezpłatnego parkowania 

do 15 minut danego pojazdu (numer rejestracyjny) na danej ulicy i możliwość zablokowania 

wydania kolejnego uprawnienia. Funkcja powinna być opcjonalna i jej uruchomienie powinno być 
możliwe z poziomu panelu administracyjnego przez pracownika zarządzającego SPP 

2. System nie może dopuszczać transakcji łączonych tj. dokonanie płatności za pomocą monet i przy 
użyciu elektronicznych instrumentów (kartami płatniczymi lub kodem Blik) 

3. W dostarczonym systemie Wykonawca musi umożliwić generowanie raportów przedstawiających 
statystyki aktywności kontrolerów, widok zarówno wystawionych zawiadomień jak i innych 

aktywności wykonanych przez pracownika w terenie. Raporty muszą mieć możliwość eksportu 

danych do plików zewnętrznych w formacie xlsx lub csv 

4. W dostarczonym systemie Wykonawca zapewnia, aby każde zdarzenie było przesyłane do chmury 

w czasie rzeczywistym 

5. Dane serwisowe oraz dane dotyczące kolekcji monet muszą być dostępne dla Zamawiającego po 

zakończeniu każdej indywidualnej operacji. Wyżej wymienione dane muszą być przechowywane w 

pamięci nieulotnej urządzenia do chwili przesłania ich na serwer obsługujący system 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył oprogramowanie do obsługi Strefy Płatnego 

Parkowania - parkomaty wraz z oprogramowaniem do rozliczeń - windykacji, które musi być 
zainstalowane w dziale księgowości Zamawiającego oraz powinno być zgodne i kompatybilne z 
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systemem Strefy Płatnego Parkowania, dostarczonym przez Wykonawcę (wraz z wymianą danych, 
czyli pobieraniem danych z parkomatów i wczytywaniem ich do oprogramowania zainstalowanego 

u Zamawiającego) 

7. Wykonawca dostarczy oprogramowanie z funkcjami pozwalającymi na realizację poniższych zadań: 

1) rejestr wystawionych przez kontrolerów zawiadomień umożliwiający ich rozliczenie lub 

dalszą egzekucję, 

2) moduł umożliwiający odnotowanie wpłat na poszczególnych etapach egzekucji, z 

podziałem na formy płatności, 

3) moduł abonamentowy umożliwiający wprowadzenie do systemu opłat wynikających z 

uchwały Rady Miejskiej w Nysie i możliwość jej edytowania w panelu administracyjnym 
programu, 

4) moduł abonamentowy posiadający funkcję wystawienia elektronicznych kart 

abonamentowych na wybrane ulice, dni tygodnia i godziny ważności abonamentu, 

5) w celu zapewnienia wystawienia zawiadomień z tytułu nieopłaconego parkowania w 

Strefie Płatnego Parkowania płatności do 14 dni generowanie indywidualnego numeru 
rachunku bankowego oraz informacji RODO na zawiadomieniu o opłacie dodatkowej, 

6) możliwość generowania raportów z wartością wpływów z tytułu płatności do 14 dni, 

7) możliwość generowania raportów za wybrany okres z tytułu nieopłaconych zawiadomień o 
opłacie dodatkowej do 14 dni, 

8) możliwość szybkiego wyszukiwania spraw po numerze zawiadomienia, tablicach 
rejestracyjnych, dacie wystawienia, osobie która dokonała kontroli, nazwisku właściciela 

pojazdu, 

9) system odczytywania zdjęć i dokumentów oraz automatyczne podpinanie ich pod 

zawiadomienia, 

10) możliwość szukania sprawy po fragmentach tablic rejestracyjnych lub fragmencie 
zawiadomienia, 

11) filtrowanie sprawy po datach zawiadomienia, lokalizacji, kontrolerze wystawiającym 
zawiadomienie, 

12) wprowadzenie dokumentacji zdjęciowej obrazujące przez administratora obszar strefy, w 

celu uproszczenia późniejszego procesu reklamacji. W celu udokumentowania 
oznakowania pionowego i poziomego w strefie, lokalizacji parkomatów oraz przypisania 

fotografii do wybranych ulic, 

13) możliwość generowania w formie elektronicznej i papierowej indywidualnych oraz 

zbiorowych zapytań do bazy CEPIK, 

14) możliwość zasilenia w sposób manualny lub elektroniczny posiadanej bazy danych o 

otrzymane (w formie papierowej lub elektronicznej) informacje z bazy CEPIK, 

15) możliwość wydruku kopii wystawionego zawiadomienia na każdym etapie procedury 
egzekucyjnej, 

16) generowanie i obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych przy wystawianiu 
wezwań, przydzielonych do każdej z wpłat oraz odczyt odnotowanych na rachunku wpłat 

do systemu, 

17) generowanie zestawień za dany okres, z wyborem zakresu od daty do daty,  

18) generowanie tytułów wykonawczych i przesyłanie w formie elektronicznej do właściwych 

miejscowo urzędów skarbowych, 

19) możliwość nanoszenia wpłat manualnie do każdej ze spraw z osobna, 

20) możliwość wycofania statusu płatności w przypadku pomyłki ze strony Użytkownika, 
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21) możliwość masowego generowania upomnień, w tym możliwość generowania upomnień z 
kilkoma zdarzeniami, 

22) możliwość masowego generowania zwrotek pocztowych, 

23) edycja wprowadzonych wcześniej dokumentów, 

24)  system musi umożliwiać tworzenie raportów operacji kasowych, opłaconych, jak i 

nieopłaconych spraw za dowolny okres historyczny począwszy od daty uruchomienia 
systemu w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie, 

25) system musi umożliwiać generowanie obrotów i sald za wskazany okres rozliczeniowy. 

26) system musi posiadać możliwość księgowania wpłat dokonywanych przez klientów Strefy 

Płatnego Parkowania w Nysie. 

IX.   Serwer 

1. Hosting oraz serwis urządzeń i oprogramowania jest po stronie Wykonawcy. Umowa na minimum 

60 miesięcy. 

2. Serwer musi znajdować się w serwerowni, która gwarantuje ciągłość działania SLA na poziomie 

minimum 99,9% w skali roku 

3. W przypadku awarii serwera parkomaty muszą przejść w tryb pracy awaryjnej i gwarantować 

dostępność usług tj. pracować w określonych przez Uchwałę Rady Miasta godzinach, wydawać 

bilety parkingowe, przyjmować bilon, informować użytkownika o ewentualnych ograniczonych 
możliwościach z powodu awarii serwera i zapisywać wszystkie zdarzenia oraz transakcje w pamięci 

lokalnej (nieulotnej). Po przywróceniu usług serwera parkomaty muszą niezwłocznie przesłać 
zapisane dane do chmury 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania serwera, administrowania bazą danych, tworzenia 

kopii zapasowych bezpieczeństwa z ostatnich sześciu miesięcy oraz wsparcie w przypadku awarii i 
problemów związanych z funkcjonowaniem całego systemu 

X. Urządzenia kontrolerskie 

1. Wszystkie urządzenia kontrolerskie muszą być identyczne, tożsame pod względem typu i modelu, 

fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2021, kompletne i gotowe do użytku. 

2. Wykonawca wyposaży cztery stanowiska kontrolerskie w urządzenia kontrolne wraz z ich 
oprogramowaniem, drukarkami i niezbędnymi licencjami. 

3. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenie do kontroli z drukarką o wadze maksymalnej do 1,5 kg 
wraz z etui lub osobno urządzenie do kontroli o wadze maksymalnej do 1 kg i drukarka termiczna 

o małych wymiarach i wadze maksymalnej do 0,5 kg wraz z etui. 

4. Urządzenia muszą funkcjonować w środowisku Android, i posiadać ekran dotykowy, pamięć 
wbudowana minimum 16 GB, pamięć RAM minimum  4 GB, karta micro SD minimum 64 GB. 

5. Mobilne urządzenia kontrolerskie muszą posiadać aparat fotograficzny: minimum 6 Mpix z zapisem 
daty i dokładnego czasu wykonania zdjęcia które automatyczne zostanie dołączone w systemie  w 

czasie rzeczywistym do opłaty dodatkowej 

6. Mobilne urządzenia kontrolerskie muszą być dostosowane do niezawodnej pracy w otwartej 

przestrzeni. Muszą być odporne na warunki pracy w jakich będzie wykorzystywane, m. in. na kurz, 

wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, duże nasłonecznienie). 

7. Pamięć urządzenia mobilnego oraz dostarczone akumulatory muszą umożliwić nieprzerwaną pracę 

urządzenia przez co najmniej 9 godzin. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na 
zastosowaniu dodatkowego wymiennego akumulatora lub urządzenie typu power bank, które 

zostanie dostarczone przez Wykonawcę wraz z urządzeniem 

8. Urządzenia kontrolerskie muszą być wyposażone w moduł GPS 

9. Wykonawca dostarczy 10 urządzeń za pomocą których pracownicy SPP będą mogli dokonywać 

sprawdzenia poprawności działania parkomatów w zakresie wszystkich funkcji użytkowych. 
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XI.  Właściwości oprogramowania mobilnych urządzeń kontrolerów 

1. Oprogramowanie urządzeń kontrolerskich musi posiadać funkcję OCR – tj. mieć możliwość 

przetwarzania wykonanych fotografii tablic rejestracyjnych na tekst, automatyczne wysyłanie 
tekstu do bazy danych i sprawdzanie rekordów bazy pod kątem ważności wniesionej opłaty za 

parkowanie. 

2. Oprogramowanie na urządzeniach kontrolerskich musi być automatycznie aktualizowane i mieć 
stałą łączność z chmurą całego systemu. 

3. Konfiguracja ww. urządzeń musi się odbywać zdalnie, bez konieczności fizycznej obecności 
kontrolera w biurze strefy. 

4. Oprogramowanie na urządzeniach kontrolerskich musi zapisywać położenie kontrolera biletów za 

pomocą GPS i wysyłać te dane na serwer nie rzadziej niż raz raz na minutę tak aby osoby 
nadzorujące pracę kontrolerów w biurze strefy widziały miejsca kontroli. Dane lokalizacyjne 

kontrolera powinny być przechowywane w bazie minimum przez 60 dni. 

5. Dostarczona przez Wykonawcę licencja na oprogramowanie musi umożliwiać pracę na 

nieograniczonej liczbie urządzeń kontrolerskich. Licencja nie może być przypisana do urządzenia. 
Powinna mieć możliwość przeniesienia aplikacji na inne urządzenie uprzednio dezaktywując 

dotychczas używaną kopię programu. 

6. Oprogramowanie w urządzeniach kontrolerskich musi posiadać opcję wydruku zawiadomienia o 
opłacie dodatkowej, która zawiera: 

1) dane administratora Strefy Płatnego Parkowania wraz z adresem, 

2) godzinę i lokalizację najbliższego parkomatu stwierdzenia braku opłaty parkingowej, 

3) numer rejestracyjny oraz markę pojazdu w którym stwierdzono brak opłaty parkingowej, 

4) informacja o kwocie opłaty dodatkowej, 

5) informację o obniżeniu wysokości opłaty dodatkowej w przypadku opłaty do 7 i do 14 dni, 

6) w przypadku wnoszenia opłaty w parkomacie informacje, że warunkiem poprawnej 

identyfikacji wpłaty jest wpisanie numeru zawiadomienia oraz numeru rejestracyjnego 
pojazdu, 

7) możliwe opcje dokonania opłaty dodatkowej (numer konta bankowego, adres kasy biura 

Strefy Płatnego Parkowania oraz możliwość opłaty w parkomacie), 

8) kod kreskowy lub QR do identyfikacji wezwania w systemie w przypadku gdy użytkownik 

będzie chciał opłacić wezwanie w parkomacie za pomocą czytnika, 

9) podpis kontrolera, 

10) podstawa prawna na podstawie której pobierane są opłaty za parkowanie w Strefie 
Płatnego Parkowania w Nysie 

XII. Gwarancje 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie na okres 60 miesięcy. 

2. Gwarancja będzie liczona od momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru urządzeń i 

systemu informatycznego. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji zawiera Załącznik nr 8 do SWZ. 

XIII. Szkolenia pracowników 

Wymagania w zakresie szkoleń zostały opisane o we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do 
SWZ. 

XIV. Pozostałe informacje 
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1. Wykonawca w ofercie podaje operatorów płatności, z którymi współpracuje w zakresie płatności 
POS, oraz wysokość opłat i prowizji pobieranych przez każdego z operatorów. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wyboru operatora płatności z najkorzystniejszymi warunkami, prawo do 
negocjacji i wyboru operatora o najkorzystniejszej ofercie. 

2. Wykonawca dostarczy dodatkowo 37 wymiennych kaset na bilon 

3. Wykonawca dostarczy kolorowe naklejki przewidziane przez producenta parkomatów w celu 
poprawy ich identyfikacji. Kolor i wzór naklejek do uzgodnienia z Zamawiającym 

4. Wykonawca dostarczy 61 znaków do zewnętrznego oznakowania parkomatów wg wzoru 
ustalonego z Zamawiającym. 


