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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr ZW/12/2019 

 
Nazwa postępowania: 

Doposażenie 2 szt. autobusów Solaris w system informacji pasażerskiej 

i system monitoringu wizyjnego. 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; Komunikacja Miejska Łomianki Spółka 

z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143, REGON 

01227136200000, Tel. 22 7513379, 22 7512175, fax. 22 7513379 w. 25 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

a. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

b.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla 

składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

c. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich 

odrzucenia. 

d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

e. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych.   

f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

g. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz pełna konfiguracja w 2 szt. 

autobusów używanych marki Solaris Urbino 12, w system informacji pasażerskiej, 

zwany dalej SIL oraz system monitoringu wizyjnego zwany dalej SMW. Przedmiotem 

zamówienia jest również udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania 

niezbędnego do poprawnego działania systemów.  

Zamontowane urządzenia nie mogą zakłócać pracy urządzeń elektronicznych 

zamontowanych w autobusie. Zastosowane urządzenia oraz sposób ich instalowania 

muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych i muszą posiadać 

ważne świadectwo homologacji typu dopuszczające do montażu w pojazdach 
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samochodowych z instalacją 24 V (minus na masie). Urządzenia muszą być 

zamontowane w autobusie oraz podłączone do instalacji za pomocą niezawodnych, 

typowych złączy, przy uwzględnieniu warunków pracy wynikających z miejsca 

montażu i narażenia na wstrząsy.  

1.1. Obecnie w/w autobusach zamontowane są: 

a) tablice diodowe (bez sterownika) produkcji firmy R&G: przednia ETLZ-U 

224200, boczna ETLP -124160, tylna ETLP -124160, wewnętrzna  

ETL 416 120 

b) głośniki zapowiedzi głosowych dla pasażerów, 

c) okablowanie pod monitoring, kabel koncentryczny + zasilajacy – 4 kamery, 

d) okablowanie do tablic diodowych. 

1.2. Zamawiający dopuszcza użycie w/w tablic pod warunkiem spełnienia pełnej 

funkcjonalności określonej w treści SIWZ -  oraz objęcia gwarancją w ramach 

dokonanego doposażenia.  

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie 2 wariantów systemów 

sterujących SIL,( wymagania ogólne): 

a) Wariant 1. Sterownik tablic - autokomputer który steruje elektronicznymi 

tablicami informacyjnymi, oraz emituje zapowiedzi głosowe na podstawie 

zaplanowanych i wykonanych przez przewoźnika schematów tras i 

rozkładów. Rozkłady jazdy i przebieg trasy są tworzone za pomocą 

dedykowanego oprogramowania i dostarczane do pojazdów drogą radiową 

przy wykorzystaniu infrastruktury na zajezdni i za pomocą karty pamięci.   

Przykładowy typ urządzeń to np: sterownik KPP-2 lub Asterix. 

b) Wariant 2. Sterownik tablic - w postaci konsoli LCD z ekranem 

dotykowym, sterujący tablicami kierunkowymi, umożliwiający zdalne i 

automatyczne pobieranie przez sieć GSM z serwera Zarządu Transportu 

Miejskiego w Warszawie, odpowiednich plików informacji o wszystkich 

obsługiwanych liniach komunikacyjnych, tj. informacji o trasach, 

przystankach, odległościach między przystankami, rozkładach jazdy oraz 

plików zapowiedzi głosowych i zawartości prezentowanych na tablicach 

wewnętrznych; wymagana jak największa automatyzacja pracy systemu, 

np. przy zmianie rozkładu jazdy.  

 

3.2. Wymagania dotyczące SIL. 

3.2.1. Tablice informacyjne diodowe. Komplet, elektronicznych diodowych tablic 

informacyjnych w kolorze białym lub pomarańczowym, z układami ciągłej 

regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia:  

a) przednia, umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą, o 

rozdzielczości min. 24x200 punktów świetlnych w rozstawieniu 9-10 mm, 

wymiary części aktywnej wyświetlacza min. 215 x 1800 mm, 

przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii i nazwy krańca do którego 

zmierza pojazd lub oprócz oznaczenia linii napisów np.: „zjazd do 

zajezdni”, trasa zmieniona”, „przejazd techniczny”; oznaczenie linii w 

postaci numerycznej lub alfanumerycznej, kraniec prezentowany w jednym, 

dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej; możliwość prezentowania 

dodatkowych elementów graficznych, możliwość wyświetlania czasu 

pozostałego do odjazdu z krańca. 

b) boczna, umieszczona po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni 

nad boczną szybą, o rozdzielczości min. 24x160 punktów świetlnych w 

rozstawieniu 7-8mm, wymiary części aktywnej wyświetlacza min. 160 x 

1100 mm. przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii w postaci 

numerycznej lub alfanumerycznej oraz nazwy krańca do którego zmierza 
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pojazd.  

W przypadku zastosowania wariantu 2 sterownika, tablica powinna 

wyświetlać oznaczenia linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, 

nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego górnym wierszu 

w formie tekstu statycznego lub w sekwencji płynącej – w zależności od 

długości nazwy, trasy przejazdu (ulice) prezentowanej w dolnym wierszu w 

sekwencji płynącej lub naprzemiennej, komunikatów dodatkowych 

poprzedzających trasę przejazdu, np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”,  

lub dodatkowych informacji np.: „zjazd do zajezdni”, trasa zmieniona”, 

„przejazd techniczny”; 

c) tylna umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą, o 

rozdzielczości min. 24x160 punktów świetlnych w rozstawieniu 7-8mm, 

wymiary części aktywnej wyświetlacza min. 160 x 1100 mm. 

przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii, nazwy krańca do którego 

zmierza pojazd. 

d) Wewnętrzna umieszczona wewnątrz autobusu, w osi wzdłużnej pojazdu, 

pod sufitem, w obrębie tylnej ściany kabiny kierowcy. Min rozdzielczość: 

16x120 o czerwonym kolorze liter, dwurzędowa, przystosowana do 

wyświetlania oznaczenia linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej 

oraz nazwy krańca, trasy przebiegu autobusu, oraz informacji o nazwach 

przystanków. 

 

3.2.2. Sterownik tablic. Wariant 1. typu KPP-2  lub Asterix lub równoważny 

spełniający  następujące funkcje i wymagania; 

a) automatyczne (bez ingerencji kierowcy) sterowanie pracą tablic 

elektronicznych, o których mowa w punkcie 3.2.1. w tym również 

automatyczną zmianę kierunku jazdy na przystankach końcowych,  

b) mieć możliwość sprawdzenia punktualności w formie podawania odchyłek 

czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualny czas oraz sygnalizowanie 

dźwiękowe konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku 

początkowym. Lokalizacja przystanków powinna odbywać się w oparciu o 

dystans drogi (odcinki miedzy przystankami) lub pozycjonowanie GPS, 

c) automatyczne (bez ingerencji kierowcy) sterowanie głosowym systemem 

zapowiadania przystanków,  

d) rejestracja parametrów autobusu a w szczególności: czasu, przebiegu, 

ustawionych napisów kierunku jazdy, włączenie biegu „N” podczas jazdy, 

rejestracja poziomu paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa, czas pracy 

ogrzewania, czas pracy klimatyzacji,  itp. - pozostałe parametry po 

uzgodnieniu z zamawiającym 

3.2.3. Oprogramowanie służące do obsługi systemu musi być kompatybilne z 

oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego tj. Pakiet PIXEL 3, Pixel 

Reports oraz Data Access Server.  

a) Wymiana danych miedzy pojazdami a stacją bazową powinna następować 

automatycznie bezprzewodowo, w czasie postoju pojazdu na terenie KM 

Łomianki. bądź w razie awarii systemu radiowej transmisji danych 

przekazywanie rejestrów i programowanie za pomocą karty pamięci. 

b) W przypadku oferowania innego oprogramowania niż wymienione powyżej 

Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia i udostępnienia licencji i 

sprzętu  w pełni kompatybilnego z istniejącym oprogramowaniem. 

Zamawiający  dopuszcza aby obsługa systemów informacji pasażerskiej 

odbywała się za pomocą innego oprogramowania niż wymienione w pkt. 
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3.2.3. pod warunkiem że będzie ono obsługiwało pozostałe pojazdy 

Zamawiającego. 

c) Do importu rozkładów jazdy, nazw przystanków, odległości między 

przystankami oraz plików informacji głosowej, przygotowanych przez ZTM 

Warszawa, powinno być udostępnione oprogramowanie dające możliwość 

konwersji rozkładów jazdy udostepnionych przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie z serwera FTP w formacie (dbf.) za pomocą 

dedykowanego oprogramowania do formatu (mdb.). 

d) Szczegółowe informacje  dotyczące układu i sekwencji treści 

wyświetlanych na tablicach kierunkowych w przypadku zastosowania 

sterownika  wg wariantu 1, zawarte są w załączniku nr 1.1. do Siwz. 

 

3.2.4. Wariant 2. Sterowanie Systemem Informacji Liniowej w oparciu o sterownik w 

postaci konsoli LCD z ekranem dotykowym, sterujący tablicami kierunkowymi, 

umożliwiający zdalne i automatyczne pobieranie przez sieć GSM z serwera 

Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, odpowiednich plików informacji o 

wszystkich obsługiwanych liniach komunikacyjnych.  

Zainstalowany sterownik powinien spełniać co najmniej następujące wymagania: 

a) zainstalowany w kabinie prowadzącego pojazd w miejscu zapewniającym 

łatwy dostęp, podgląd prezentowanych informacji oraz obsługę sterownika, 

b) wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 

10”, zabezpieczony szybą hartowaną lub poliwęglanem o grubości 

minimum 3 mm, 

c) posiadający automatyczną regulację jasności w zależności od natężenia 

oświetlenia, w tym możliwość pracy w trybie nocnym, 

d) umożliwiający ustawienie zadania przewozowego przez wybór 

zaprogramowanej linii (z listy i przez wpisanie w polu tekstowym) i wybór 

odpowiedniej dla danej linii brygady (z listy i przez wpisanie w polu 

tekstowym) lub poprzez wprowadzenie niezaprogramowanych oznaczeń 

linii i brygady, 

e) sterujący automatycznie wyświetlaniem treści na tablicach Systemu oraz 

emisją informacji głosowych, 

f) zapewniający automatyzację pracy Systemu – zmianę informacji na 

wyświetlaczach (kierunku, trasy, ew. oznaczenia linii przy zmianie linii w 

ramach obsługi zadania przewozowego itd.) po zakończeniu realizacji 

półkursu,  

g) informujący prowadzącego pojazd krótkim sygnałem dźwiękowym w 

zdefiniowanym czasie przed rozpoczęciem kursu oraz długim sygnałem 

dźwiękowym o rozpoczętym kursie, zgodnie z planowym rozkładem jazdy, 

h) przechowujący w pamięci wszelkie dane dotyczące tras i rozkładów jazdy, 

w tym plików zapowiedzi głosowych – aktualnych w dniu kursowania oraz 

ważnych w dniach kolejnych (w oparciu o dane udostępnione przez 

Zamawiającego), 

i) umożliwiający podczas obsługi zadań przewozowych bieżącą prezentację: 

• aktualnego czasu, 

• oznaczenia obsługiwanej linii, 

• oznaczenia obsługiwanego zadania przewozowego (brygady), 

• typu rozkładu jazdy, 

• oznaczenia kierunku dla obsługiwanej trasy, 

• nazwy i numeru aktualnie obsługiwanego lub najbliższego (w 

momencie przejazdu pomiędzy przystankami) przystanku wraz z 

rozkładową godziną odjazdu oraz bieżącym odchyleniem od rozkładu 
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(czasem pozostałym do odjazdu – odliczanie wsteczne lub czasem po 

odjeździe w przypadku opóźnienia), 

• nazwy i numeru kolejnego przystanku na trasie oraz odległość 

pozostającą do przystanku – odliczanie wsteczne adekwatne do 

pokonanego dystansu pomiędzy poprzednim przystankiem a 

następnym, 

• oznaczenie przystanków „na żądanie” przy nazwie i numerze 

przystanku, 

• strefy biletowej, 

• pozycji pojazdu względem strefy przystankowej, 

j) umożliwiający prowadzącemu ręczną korektę aktualnie obsługiwanego lub 

kolejnego przystanku – przyciski przewijania na liście przystanków (wstecz 

i do przodu), 

k) umożliwiający wprowadzenie w każdym momencie przez prowadzącego 

pojazd wyświetlania dowolnego oznaczenia linii (także nie 

zaprogramowanego z zastrzeżeniem blokady możliwości wprowadzania 

oznaczeń do czterech znaków, z tym że nie więcej jak dwóch liter), w tym 

także wprowadzenie (zmianę) oznaczenia brygady, w celu obsługi linii 

rezerwowych, zastępczych lub specjalnych oraz korektę wyświetlanych 

treści, 

l) umożliwiający wywołanie trybu „zmiana trasy” oraz przywrócenie 

realizacji zaprogramowanej sekwencji, 

m) umożliwiający uruchomienie trybu „technicznego” pracy tablic 

kierunkowych, podczas przejazdu bez pasażerów, w którym wszystkie 

tablice wewnętrzne są wygaszone a na tablicach zewnętrznych wyświetlany 

jest napis „przejazd techniczny”, 

n) posiadający funkcję automatycznej korekty informacji o realizacji trasy 

(prezentacji informacji o bieżącym i następnym przystanku na trasie) w 

oparciu o sygnał zamknięcia/otwarcia drzwi, pozycję pojazdu z Systemu 

Lokalizacji Pojazdu i współrzędne GPS przystanków oraz pokonaną przez 

pojazd odległość,  

o) wraz ze sterownikiem Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie 

oprogramowanie dające możliwość Zamawiającemu umieszczenia napisów 

specjalnych (o dowolnej treści) na tablicach SIL.  

p) umożliwiający odebranie aktualizacji informacji o trasie w czasie 

rzeczywistym oraz informujący prowadzącego pojazd sygnałem 

dźwiękowym o odebraniu aktualizacji z opcją zatwierdzenia odbioru 

aktualizacji przez prowadzącego, 

q) Szczegółowe informacje  dotyczące układu i sekwencji treści 

wyświetlanych na tablicach kierunkowych w przypadku zastosowania 

sterownika  wg wariantu 2, zawarte są w załączniku nr 1.2. do Siwz. 

 

 

3.3. Wymagania dotyczące SMW. 

3.3.1. Autobus musi być wyposażony w monitoring całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu 

oraz strefy znajdującej się bezpośrednio przed pojazdem – widok na trasę 

przejazdu z możliwością rejestracji sygnalizacji świetlnej.  ( 3 kamery wewnętrzne 

+ 1 skierowana na przód).  

3.3.2. System monitoringu wizyjnego winien składać się z: 

a) kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu, 

b) rejestratora cyfrowego, 

c) monitor 7” umieszczony w kabinie kierowcy 
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d) mikrofonu 

3.3.3. Odtwarzanie zapisu powinno być możliwe przy pomocy powszechnie dostępnych 

bezpłatnych aplikacji lub aplikacji bezpłatnie udostępnionej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę wraz z możliwością eksportu pojedynczych klatek obrazu.  

3.3.4. Urządzenie powinno być bezobsługowe tj. uruchamiać się wraz z włączeniem 

zasilania, zapis w formie pętli, powinien być  nadpisywany na nagrany już 

materiał. 

3.3.5. Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora:  

a) System operacyjny: Aplikacja oprogramowania w języku polskim  

b) Twardy dysk o pojemności zapewniającej możliwość rejestracji obrazu min. 

30 dni pracy pojazdu,  

c) Przystosowanie do rozwiązań mobilnych, 

d) Nagrywanie ciągłe: rozdzielczość  1280 x 720,  min. 20 obrazów/s 

e) Możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer, 

f) Kompresja video H.264 

g) Minimum po 1 złączu: USB 2.0, RS485,  RJ45 

h) Zasilanie: 8-36 V, 

i) Blokada dysku HDD na klucz, 

j) Zgrywanie materiału powinno odbywać się po wyjęciu dysku w stacji 

dokującej przy stanowisku stacjonarnym oraz możliwość podłączenia do 

rejestratora za pomocą laptopa. 

k) Format zapisu umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed 

modyfikacją,  

3.3.6. Minimalne wymagania techniczne dla kamer:  

a) rozdzielczość horyzontalna min. 700TVL w kolorze, 

b) ilość pikseli min 976 (H) x 582 (V,) 

c) przetwornik 1/3" CCD Super HAD II, 

d) minimalne oświetlenie 0,5 lux tryb kolorowy, 0,1 lux tryb mono,  

e) automatyczna kompensacja tła (BLC) , 

f) regulacja czułości AGC (automatyczna regulacja czułości) , 

g) obiektyw zintegrowany stałoogniskowy z ogniskową z przedziału (2-3 mm) , 

h) balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny, 

i) zakres temperatur pracy od -10 do +50 stopni C, 

j) obudowa wandaloodporna. 

3.3.7. Wyświetlacz LCD. Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 

7” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym 

przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w 

pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu 

podczas jazdy. 

3.3.8. Mikrofon. System monitoringu powinien być wyposażony w 1 mikrofon 

umiejscowiony w kabinie kierowcy umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy 

autobusu ze służbami dyspozytorskimi. 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAPŁATY; 

4.1. Termin wykonania zamówienia do 02.08.2019.  

4.2. Usługa będzie realizowana sukcesywnie.  

4.3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez uprawnionych 

przedstawicieli Stron końcowego bezusterkowego protokołu odbioru  bez  uwag i 

zastrzeżeń. Zapłata nastąpi na rachunek  Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 
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5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

5.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub wypisu z centralnej ewidencji i 

informacja o działalności gospodarczej. 

5.3. Wykaz wykonanych usług potwierdzający należycie wykonanych przynajmniej 2 

dostaw systemu informacji pasażerskiej.  

W przypadku oferowania Wariantu 2 SIL, wykonawca musi potwierdzić należyte 

wykonanie przynajmniej 2 dostaw systemu informacji pasażerskiej dla operatorów 

lub przewoźników realizujących przewozy dla Zarządu Transportu Miejskiego w 

Warszawie. Wzór stanowi załącznik nr 4. 

 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium  

 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ OSOBY DO KONTAKTU;  

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  

7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo 

do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

7.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

7.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.5.  Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: 

Maciej Moćko mail: przewozy@kmlomianki.info  Tel 22-751-33-79-wew.23 

Piotr Nowicki mail: techniczny@kmlomianki.info Tel. 22-751-33-79 wew. 26 

 

 

8. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

Termin składania ofert upływa dnia 03. 07. 2019 r. do godz. 10:00 

 

 

9. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych 

Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie 

kierował się następującym kryterium i wagami:  Cena 100% 

 

mailto:przewozy@kmlomianki.info
mailto:techniczny@kmlomianki.info
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10. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

10.1. Szczegółowe informacje  dotyczące układu i sekwencji treści tablic - załącznik 

nr 1.1 i 1.2. 

10.2. Formularz oferty – załącznik. nr 2  

10.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 3 

10.4. Wykaz wykonanych usług załącznik nr 4. 

10.5. Wzór umowy zał. nr 5. 

 

 

 

 

Prokurent 

Dyr. ds. technicznych i przewozów 

Piotr Nowicki 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Formularz oferty  

 

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

 .......................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: 

 

............................................................................................................................ 

 

Forma organizacyjno prawna: 

 

……...................................................................................... 

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; Nr telefaxu  ...........................................  

 

e-mail …..................... 

  

                

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZW/12/2019 pt:  

Doposażenie  2 szt. autobusów Solaris w system informacji pasażerskiej i 

system monitoringu wizyjnego . 

 

Cena całkowita zamówienia (2 autobusów) netto: ..…………………….zł  

słownie:…………………………………………………………………..…………………. zł 

+ stawka podatku VAT ...........%,  

Kwota brutto: ………………………………….……zł. 

słownie:……………………………………………………………………….………… …. Zł 
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Oferujemy doposażenie autobusów w SIL wg wariantu ( 1 lub 2) ................. 

przy zastosowaniu tablic informacyjnych ( wykorzystanie istniejących tablic lub nowe, kolor 

diód) ....................................................................................................................................... 

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawierają wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

- OŚWIADCZAMY, że wzór umowy  został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń 

woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

Doposażenie  2 szt. autobusów Solaris w system informacji pasażerskiej i 

system monitoringu wizyjnego . 
oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli 

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

        

         

      

........................................................ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

 

 

.................................................. 

(pieczęć firmowa) 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG  

Wykaz wykonanych usług potwierdzający należycie wykonanych przynajmniej 2 dostaw 

systemu informacji pasażerskiej.  

W przypadku oferowania Wariantu 2, SIL, wykonawca musi potwierdzić należyte wykonanie 

przynajmniej 2 dostaw systemu informacji pasażerskiej dla operatorów lub przewoźników 

realizujących przewozy dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.  

Oświadczam, że wykonaliśmy nw. usługi: 

 

 

 

Lp. 
Termin  realizacji  

 

Nazwa Zleceniodawcy/adres i ilość pojazdów 

 

1.    

2.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    …………………………………………. 

podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
WZÓR 

UMOWA  

 

zawarta w dniu ………………………. w Kiełpinie pomiędzy: 

 

……………………………………….z siedzibą w …………………………………………… 

NIP …………………,  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje: 

 

…………………………………………………….. 
 

a  

 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 

05-092 Łomianki, NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000099681, kapitał 

zakładowy 11 098 500 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

reprezentowaną przez: 

Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki  

Sp. z o.o. 

 

  

§ 1 

Przedmiot Umowy  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz pełna konfiguracja w 2 szt. autobusów 

używanych marki Solaris Urbino 12, w system informacji pasażerskiej, zwany dalej SIL oraz 

system monitoringu wizyjnego zwany dalej SMW. Szczegółowe wymagania techniczne 

opisane są w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

 

Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Ostateczny termin wykonania usługi to 02.08.2019. 

2. Usługa będzie realizowana sukcesywnie. Do montażu będzie znajdował się jeden 

autobus. 

 

§3 

 

Cena przedmiotu umowy i warunki płatności 

 

1. Cena całkowita zamówienia  przedmiotu umowy tj. doposażenie 2 szt. autobusów wynosi: 

- netto ………………………. PLN,  brutto ………………………. PLN. 

2. Każdy pojazd będzie przekazywany i odbierany na podstawie protokołu przekazania. 

3. Zapłata nastąpi na rachunek  Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

4. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………………………………… 
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5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela KMŁ Sp. z o.o. gwarancji na okres 24 miesięcy na 

wykonaną usługę. Co oznacza, że zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

wad, usterek i niesprawności które wystąpiło w tym okresie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 4 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia usterki. 

3. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę i zawierając umowę zapoznał się z warunkami 

w jakich eksploatowane są pojazdy komunikacji miejskiej. 

 

 

§5 

 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 złotych za każdy dzień 

opóźnienia w naprawie gwarancyjnej. 

3. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie. 

4. Kara umowna naliczana będzie za każde ze zdarzeń z osobna. 

5. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego. 

6. Zamawiający w przypadku nie wykonywania obowiązków określonych umową przez 

Wykonawcę, może bez dodatkowego wezwania dokonać tych czynności samodzielnie 

na koszt i ryzyko Wykonawcy – według swojego uznania. 

7. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wysłania wezwania. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób którymi 

posługuje się przy wykonaniu umowy jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

 

§6 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności 

i nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

.............................................        ……………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz pełna konfiguracja w 2 szt. 

autobusów używanych marki Solaris Urbino 12, w system informacji pasażerskiej, 

zwany dalej SIL oraz system monitoringu wizyjnego zwany dalej SMW. Przedmiotem 

zamówienia jest również udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania 

niezbędnego do poprawnego działania systemów.  

Zamontowane urządzenia nie mogą zakłócać pracy urządzeń elektronicznych 

zamontowanych w autobusie. Zastosowane urządzenia oraz sposób ich instalowania 

muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych i muszą posiadać 

ważne świadectwo homologacji typu dopuszczające do montażu w pojazdach 

samochodowych z instalacją 24 V (minus na masie). Urządzenia muszą być 

zamontowane w autobusie oraz podłączone do instalacji za pomocą niezawodnych, 

typowych złączy, przy uwzględnieniu warunków pracy wynikających z miejsca montażu 

i narażenia na wstrząsy.  

1.1. Obecnie w/w autobusach zamontowane są: 

a) tablice diodowe (bez sterownika) produkcji firmy R&G: przednia ETLZ-U 

224200, boczna ETLP -124160, tylna ETLP -124160, wewnętrzna  

ETL 416 120 

b) głośniki zapowiedzi głosowych dla pasażerów, 

c) okablowanie pod monitoring, kabel koncentryczny + zasilajacy – 4 kamery, 

d) okablowanie do tablic diodowych. 

1.2. Zamawiający dopuszcza użycie w/w tablic pod warunkiem spełnienia pełnej 

funkcjonalności określonej w treści SIWZ -  oraz objęcia gwarancją w ramach 

dokonanego doposażenia.  

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie 2 wariantów systemów 

sterujących SIL,( wymagania ogólne): 

a) Wariant 1. Sterownik tablic - autokomputer który steruje elektronicznymi 

tablicami informacyjnymi, oraz emituje zapowiedzi głosowe na podstawie 

zaplanowanych i wykonanych przez przewoźnika schematów tras i 

rozkładów. Rozkłady jazdy i przebieg trasy są tworzone za pomocą 

dedykowanego oprogramowania i dostarczane do pojazdów drogą radiową 

przy wykorzystaniu infrastruktury na zajezdni i za pomocą karty pamięci.   

Przykładowy typ urządzeń to np: sterownik KPP-2 lub Asterix. 

b) Wariant 2. Sterownik tablic - w postaci konsoli LCD z ekranem 

dotykowym, sterujący tablicami kierunkowymi, umożliwiający zdalne i 

automatyczne pobieranie przez sieć GSM z serwera Zarządu Transportu 

Miejskiego w Warszawie, odpowiednich plików informacji o wszystkich 

obsługiwanych liniach komunikacyjnych, tj. informacji o trasach, 

przystankach, odległościach między przystankami, rozkładach jazdy oraz 

plików zapowiedzi głosowych i zawartości prezentowanych na tablicach 

wewnętrznych; wymagana jak największa automatyzacja pracy systemu, 

np. przy zmianie rozkładu jazdy.  

 

2. Wymagania dotyczące SIL. 
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2.1. Tablice informacyjne diodowe. Komplet, elektronicznych diodowych tablic 

informacyjnych w kolorze białym lub pomarańczowym, z układami ciągłej 

regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia:  

a) przednia, umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą, o 

rozdzielczości min. 24x200 punktów świetlnych w rozstawieniu 9-10 mm, 

wymiary części aktywnej wyświetlacza min. 215 x 1800 mm, 

przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii i nazwy krańca do którego 

zmierza pojazd lub oprócz oznaczenia linii napisów np.: „zjazd do 

zajezdni”, trasa zmieniona”, „przejazd techniczny”; oznaczenie linii w 

postaci numerycznej lub alfanumerycznej, kraniec prezentowany w jednym, 

dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej; możliwość prezentowania 

dodatkowych elementów graficznych, możliwość wyświetlania czasu 

pozostałego do odjazdu z krańca. 

b) boczna, umieszczona po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni 

nad boczną szybą, o rozdzielczości min. 24x160 punktów świetlnych w 

rozstawieniu 7-8mm, wymiary części aktywnej wyświetlacza min. 160 x 

1100 mm. przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii w postaci 

numerycznej lub alfanumerycznej oraz nazwy krańca do którego zmierza 

pojazd.  

W przypadku zastosowania wariantu 2 sterownika, tablica powinna 

wyświetlać oznaczenia linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, 

nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego górnym wierszu 

w formie tekstu statycznego lub w sekwencji płynącej – w zależności od 

długości nazwy, trasy przejazdu (ulice) prezentowanej w dolnym wierszu w 

sekwencji płynącej lub naprzemiennej, komunikatów dodatkowych 

poprzedzających trasę przejazdu, np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”,  

lub dodatkowych informacji np.: „zjazd do zajezdni”, trasa zmieniona”, 

„przejazd techniczny”; 

c) tylna umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą, o 

rozdzielczości min. 24x160 punktów świetlnych w rozstawieniu 7-8mm, 

wymiary części aktywnej wyświetlacza min. 160 x 1100 mm. 

przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii, nazwy krańca do którego 

zmierza pojazd. 

d) Wewnętrzna umieszczona wewnątrz autobusu, w osi wzdłużnej pojazdu, 

pod sufitem, w obrębie tylnej ściany kabiny kierowcy. Min rozdzielczość: 

16x120 o czerwonym kolorze liter, dwurzędowa, przystosowana do 

wyświetlania oznaczenia linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej 

oraz nazwy krańca, trasy przebiegu autobusu, oraz informacji o nazwach 

przystanków. 

 

2.2. Sterownik tablic. Wariant 1. typu KPP-2  lub Asterix lub równoważny 

spełniający  następujące funkcje i wymagania; 

a) automatyczne (bez ingerencji kierowcy) sterowanie pracą tablic 

elektronicznych, o których mowa w punkcie 2.1. w tym również 

automatyczną zmianę kierunku jazdy na przystankach końcowych,  

b) mieć możliwość sprawdzenia punktualności w formie podawania odchyłek 

czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualny czas oraz sygnalizowanie 

dźwiękowe konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku 

początkowym. Lokalizacja przystanków powinna odbywać się w oparciu o 

dystans drogi (odcinki miedzy przystankami) lub pozycjonowanie GPS, 

c) automatyczne (bez ingerencji kierowcy) sterowanie głosowym systemem 

zapowiadania przystanków,  
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d) rejestracja parametrów autobusu a w szczególności: czasu, przebiegu, 

ustawionych napisów kierunku jazdy, włączenie biegu „N” podczas jazdy, 

rejestracja poziomu paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa, czas pracy 

ogrzewania, czas pracy klimatyzacji,  itp. - pozostałe parametry po 

uzgodnieniu z zamawiającym 

2.3. Oprogramowanie służące do obsługi systemu musi być kompatybilne z 

oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego tj. Pakiet PIXEL 3 oraz Pixel 

Reports.  

a) Wymiana danych miedzy pojazdami a stacją bazową powinna następować 

automatycznie bezprzewodowo, w czasie postoju pojazdu na terenie KM 

Łomianki. bądź w razie awarii systemu radiowej transmisji danych 

przekazywanie rejestrów i programowanie za pomocą karty pamięci. 

b) W przypadku oferowania innego oprogramowania niż wymienione powyżej 

Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia i udostępnienia licencji i 

sprzętu  w pełni kompatybilnego z istniejącym oprogramowaniem. 

Zamawiający  dopuszcza aby obsługa systemów informacji pasażerskiej 

odbywała się za pomocą innego oprogramowania niż wymienione w pkt. 

2.3. pod warunkiem że będzie ono obsługiwało pozostałe pojazdy 

Zamawiającego. 

c) Do importu rozkładów jazdy, nazw przystanków, odległości między 

przystankami oraz plików informacji głosowej, przygotowanych przez ZTM 

Warszawa, powinno być udostępnione oprogramowanie dające możliwość 

konwersji rozkładów jazdy wytworzonych przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Warszawie z serwera FTP w formacie (dbf.) za pomocą 

dedykowanego oprogramowania do formatu (mdb.). 

d) Szczegółowe informacje  dotyczące układu i sekwencji treści 

wyświetlanych na tablicach kierunkowych w przypadku zastosowania 

sterownika  wg wariantu 1, zawarte są w załączniku nr 1.1. do Siwz. 

 

2.4. Wariant 2. Sterowanie Systemem Informacji Liniowej w oparciu o sterownik w 

postaci konsoli LCD z ekranem dotykowym, sterujący tablicami kierunkowymi, 

umożliwiający zdalne i automatyczne pobieranie przez sieć GSM z serwera 

Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, odpowiednich plików informacji o 

wszystkich obsługiwanych liniach komunikacyjnych.  

Zainstalowany sterownik powinnien spełniać co najmniej następujące wymagania: 

a) zainstalowany w kabinie prowadzącego pojazd w miejscu zapewniającym 

łatwy dostęp, podgląd prezentowanych informacji oraz obsługę sterownika, 

b) wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 

10”, zabezpieczony szybą hartowaną lub poliwęglanem o grubości 

minimum 3 mm, 

c) posiadający automatyczną regulację jasności w zależności od natężenia 

oświetlenia, w tym możliwość pracy w trybie nocnym, 

d) umożliwiający ustawienie zadania przewozowego przez wybór 

zaprogramowanej linii (z listy i przez wpisanie w polu tekstowym) i wybór 

odpowiedniej dla danej linii brygady (z listy i przez wpisanie w polu 

tekstowym) lub poprzez wprowadzenie niezaprogramowanych oznaczeń 

linii i brygady, 

e) sterujący automatycznie wyświetlaniem treści na tablicach Systemu oraz 

emisją informacji głosowych, 

f) zapewniający automatyzację pracy Systemu – zmianę informacji na 

wyświetlaczach (kierunku, trasy, ew. oznaczenia linii przy zmianie linii w 
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ramach obsługi zadania przewozowego itd.) po zakończeniu realizacji 

półkursu,  

g) informujący prowadzącego pojazd krótkim sygnałem dźwiękowym w 

zdefiniowanym czasie przed rozpoczęciem kursu oraz długim sygnałem 

dźwiękowym o rozpoczętym kursie, zgodnie z planowym rozkładem jazdy, 

h) przechowujący w pamięci wszelkie dane dotyczące tras i rozkładów jazdy, 

w tym plików zapowiedzi głosowych – aktualnych w dniu kursowania oraz 

ważnych w dniach kolejnych (w oparciu o dane udostępnione przez 

Zamawiającego), 

i) umożliwiający w podczas obsługi zadań przewozowych bieżącą 

prezentację: 

• aktualnego czasu, 

• oznaczenia obsługiwanej linii, 

• oznaczenia obsługiwanego zadania przewozowego (brygady), 

• typu rozkładu jazdy, 

• oznaczenia kierunku dla obsługiwanej trasy, 

• nazwy i numeru aktualnie obsługiwanego lub najbliższego (w 

momencie przejazdu pomiędzy przystankami) przystanku wraz z 

rozkładową godziną odjazdu oraz bieżącym odchyleniem od rozkładu 

(czasem pozostałym do odjazdu – odliczanie wsteczne lub czasem po 

odjeździe w przypadku opóźnienia), 

• nazwy i numeru kolejnego przystanku na trasie oraz odległość 

pozostającą do przystanku – odliczanie wsteczne adekwatne do 

pokonanego dystansu pomiędzy poprzednim przystankiem a 

następnym, 

• oznaczenie przystanków „na żądanie” przy nazwie i numerze 

przystanku, 

• strefy biletowej, 

• pozycji pojazdu względem strefy przystankowej, 

j) umożliwiający prowadzącemu ręczną korektę aktualnie obsługiwanego lub 

kolejnego przystanku – przyciski przewijania na liście przystanków (wstecz 

i do przodu), 

k) umożliwiający wprowadzenie w każdym momencie przez prowadzącego 

pojazd wyświetlania dowolnego oznaczenia linii (także nie 

zaprogramowanego z zastrzeżeniem blokady możliwości wprowadzania 

oznaczeń do czterech znaków, z tym że nie więcej jak dwóch liter), w tym 

także wprowadzenie (zmianę) oznaczenia brygady, w celu obsługi linii 

rezerwowych, zastępczych lub specjalnych oraz korektę wyświetlanych 

treści, 

l) umożliwiający wywołanie trybu „zmiana trasy” oraz przywrócenie 

realizacji zaprogramowanej sekwencji, 

m) umożliwiający uruchomienie trybu „technicznego” pracy tablic 

kierunkowych, podczas przejazdu bez pasażerów, w którym wszystkie 

tablice wewnętrzne są wygaszone a na tablicach zewnętrznych wyświetlany 

jest napis „przejazd techniczny”, 

n) posiadający funkcję automatycznej korekty informacji o realizacji trasy 

(prezentacji informacji o bieżącym i następnym przystanku na trasie) w 

oparciu o sygnał zamknięcia/otwarcia drzwi, pozycję pojazdu z Systemu 

Lokalizacji Pojazdu i współrzędne GPS przystanków oraz pokonaną przez 

pojazd odległość,  
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o) wraz ze sterownikiem Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie 

oprogramowanie dające możliwość Zamawiającemu umieszczenia napisów 

specjalnych (o dowolnej treści) na tablicach SIL.  

p) umożliwiający odebranie aktualizacji informacji o trasie w czasie 

rzeczywistym oraz informujący prowadzącego pojazd sygnałem 

dźwiękowym o odebraniu aktualizacji z opcją zatwierdzenia odbioru 

aktualizacji przez prowadzącego, 

q) Szczegółowe informacje  dotyczące układu i sekwencji treści 

wyświetlanych na tablicach kierunkowych w przypadku zastosowania 

sterownika  wg wariantu 2, zawarte są w załączniku nr 1.2. do Siwz. 

 

 

3. Wymagania dotyczące SMW. 

3.1. Autobus musi być wyposażony w monitoring całej przestrzeni pasażerskiej 

pojazdu oraz strefy znajdującej się bezpośrednio przed pojazdem – widok na 

trasę przejazdu z możliwością rejestracji sygnalizacji świetlnej.  ( 3 kamery 

wewnętrzne + 1 skierowana na przód).  

3.2. System monitoringu wizyjnego winien składać się z: 

a) kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu, 

b) rejestratora cyfrowego, 

c) monitor 7” umieszczony w kabinie kierowcy 

d) mikrofonu 

3.3. Odtwarzanie zapisu powinno być możliwe przy pomocy powszechnie 

dostępnych bezpłatnych aplikacji lub aplikacji bezpłatnie udostępnionej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z możliwością eksportu 

pojedynczych klatek obrazu.  

3.4. Urządzenie powinno być bezobsługowe tj. uruchamiać się wraz z włączeniem 

zasilania, zapis w formie pętli, powinien być  nadpisywany na nagrany już 

materiał. 

3.5. Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora:  

a) System operacyjny: Aplikacja oprogramowania w języku polskim  

b) Twardy dysk o pojemności zapewniającej możliwość rejestracji obrazu 

min. 30 dni pracy pojazdu,  

c) Przystosowanie do rozwiązań mobilnych, 

d) Nagrywanie ciągłe: rozdzielczość  1280 x 720,  min. 20 obrazów/s 

e) Możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer, 

f) Kompresja video H.264 

g) Minimum po 1 złączu: USB 2.0, RS485,  RJ45 

h) Zasilanie: 8-36 V, 

i) Blokada dysku HDD na klucz, 

j) Zgrywanie materiału powinno odbywać się po wyjęciu dysku w stacji 

dokującej przy stanowisku stacjonarnym oraz możliwość podłączenia 

do rejestratora za pomocą laptopa. 

k) Format zapisu umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed 

modyfikacją,  

3.6. Minimalne wymagania techniczne dla kamer:  

a) rozdzielczość horyzontalna min. 700TVL w kolorze, 

b) ilość pikseli min 976 (H) x 582 (V,) 

c) przetwornik 1/3" CCD Super HAD II, 

d) minimalne oświetlenie 0,5 lux tryb kolorowy, 0,1 lux tryb mono,  

e) automatyczna kompensacja tła (BLC) , 
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f) regulacja czułości AGC (automatyczna regulacja czułości) , 

g) obiektyw zintegrowany stałoogniskowy z ogniskową z przedziału (2-3 

mm) , 

h) balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny, 

i) zakres temperatur pracy od -10 do +50 stopni C, 

j) obudowa wandaloodporna. 

3.7. Wyświetlacz LCD. Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD o 

przekątnej 7” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu 

wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej 

regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość 

wyłączenia obrazu podczas jazdy. 

3.8. Mikrofon. System monitoringu powinien być wyposażony w 1 mikrofon 

umiejscowiony w kabinie kierowcy umożliwiający nagrywanie rozmów 

kierowcy autobusu ze służbami dyspozytorskimi. 

 


