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Znak postępowania ZKM-03/17 

Załącznik nr 1/2 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia  

Część 2 - dostawa  elementów przystankowej i autobusowej  dynamicznej informacji pasażerskiej 

L.p. 
Warunki /  

parametry 

 

Liczba  

Sztuk/kpl 

Potwierdzenie 

spełnienia 

wymagań 

spełnia / nie 

spełnia 

PARAMETRY 

OFEROWANE 

(opisać jakie, jeśli są 

inne niż w kolumnie 2) 

1 2 3 4 5 

1.  

Przystankowa tablica dynamicznej 

informacji pasażerskiej: przystankowa  

tablica informacyjna LED o rozdzielczości 

minimum 24x80 do zamontowania na 

wewnętrznej ścianie wiaty, zasilana 

prądem 12V , informacje na wyświetlaczu 

pojawiają się co 60 min , w godzinach 600 

do 2230 , aktywność wyświetlacza 10 

minut przed przyjazdem autobusu ,po 

odjeździe ostatniego autobusu następuje 

uśpienie wyświetlacza (odbiór danych z 

systemu kiedyPrzyjedzie.pl). panel 

fotowoltaiczny do zamontowania na 

dachu przystanku (wraz ze wspornikiem i 

blachą mocującą bez otworów 

mocujących), akumulator żelowy 

dopasowany do parametrów panelu i 

wyświetlacza LED. Tablica wyposażona 

w moduł GSM do komunikowania się z 

systemem zarządzającym. Dostawa kart 

SIM z opłatami abonamentowymi oraz 

wybór operatora po stronie 

Zamawiającego. 

7 kpl 

 

 

 

 

2.  

Informacja głosowa i graficzna w 

autobusie :  

Wewnętrzny wyświetlacz LED w 
autobusie zamontowany pod sufitem, 
diody - kolor żółty lub czerwony  , 
rozdzielczość min. 16x120 pikseli( wym: 
około 600x100x60 mm ) – wyświetlacz 
informuje o bieżącym i następnym 
przystanku.  

Tablica sterowana z komputera 
pokładowego zapowiedzi głosowych. 

 

 

 

  5 szt. 
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Zapowiedzi głosowe 

Komputer pokładowy z kolorowym 

wyświetlaczem dotykowym  min. 3,5”  

oraz klawiszami funkcyjnymi. Komputer 

pokładowy musi posiadać  następujące 

podstawowe funkcje: sterowanie tablicami 

informacyjnymi –linia, kierunek, 

przystanek, następny przystanek oraz 

komunikaty specjalne, sterownie 

kasownikami elektronicznymi, emisja 

zapowiedzi wewnętrznych, współpraca z 

rejestratorem systemu monitoringu,– 

informacja do nakładki zapisanego 

materiału. Do komputera pokładowego 

musi być podłączony odbiornik GPS 

umożliwiający prawidłowe działanie 

systemu zapowiedzi głosowych i 

informacji wizualnej na tablicy 

wewnętrznej - przesyłanie pozycji 

geograficznych pojazdu do komputera 

pokładowego. Prawidłowa praca 

komputera przy temperaturach otoczenia 

od – 10ºC do + 40ºC. System zapowiedzi 

kompatybilny z posiadanym w nowych 

eksploatowanych autobusach. 

Przygotowywanie danych za pomocą 

oprogramowania posiadającego przez 

Zamawiającego, programowanie, 

przenoszenie danych przy pomocy karty 

pamięci SD. 

 

 

7 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Kamera monitorująca w autobusie 

Kamery kolorowe megapikselowe 

wewnętrzne, umieszczone  w obudowach 

bez ostrych krawędzi, o rozdzielczości do 

1280x1024, , minimum 1,3 Megapiksela 

minimalna czułość 0,5 Luxa, kąt widzenia 

minimum 90 stopni 

Rejestrator kamer: rejestrator wizji z 

monitorem do podglądu dla kierowcy min. 

7”, współpracujący z opisanymi powyżej 

kamerami IP, zapisujący obraz z 

wszystkich kamer z odpowiednimi 

parametrami dla kamer i prędkością 

minimum 20 klatek/s dla każdego kanału, 

wyposażony co najmniej w 1 dysk o 

pojemności 2TB , Tryb nagrywania: 

ciągły, przez kasowanie najstarszych 

12 szt. 

 

 

 

 

5 szt. 
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plików. Wyposażony w minimum 1 

wejście USB; minimalny czas dostępności 

nagrań 14 dni. Uruchomienie rejestracji 

musi nastąpić nie później niż 2 minuty po 

włączeniu zapłonu, natomiast 

podtrzymanie rejestracji po wyłączeniu 

zapłonu musi być regulowane (fabrycznie 

ustawić 30 minut).  Możliwość konfiguracji 

rozdzielczości z poszczególnych kamer, 

nagrany obraz musi posiadać nakładkę z 

informacją pobieraną z komputera 

pokładowego systemu informacji 

pasażerskiej, zawierającą: 

a) numer linii 
b) kierunek jazdy 
c) przystanek 
d) numer taborowy pojazdu 
e) prędkość pojazdu                                           
 

 Oprogramowanie 

Wymagane jest oprogramowanie 

umożliwiające przeglądanie i archiwizacje 

danych (wizja i fonia) za pomocą stacji 

dokującej podłączonej do komputera PC 

przy pomocy złącza USB. Możliwość 

przekazania zarejestrowanego materiału 

wraz z niezbędnym oprogramowaniem do 

przeglądania zapisu lub plikiem 

uruchamiającym odczyt. 

Oprogramowanie jak i monitoring musi 

posiadać takie właściwości, aby nagrania 

mogły stanowić materiał dowodowy w 

ewentualnych postępowaniach. 

Przeglądanie materiałów według różnych 

kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, 

numery linii, kierunku jazdy. Możliwość 

przeglądania obrazu w przedziale czasu. 

Przewijania obrazu do tyłu i do przodu z 

różnymi prędkościami. Zatrzymanie 

obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w 

formie pliku. Możliwość oglądania 

obrazów z pojedynczej kamery jak i ze 

wszystkich kamer jednocześnie. 

Oprogramowanie musi umożliwiać 

zarządzanie systemem (wizja), Wszystkie 

elementy w/w systemu muszą mieć 

możliwość pracy w temperaturze od – 

10ºC do + 40ºC oraz być odporne na 

wstrząsy. 
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