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Załącznik nr 1 do zapytania 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Jednym z podstawowych zadań ZDiTM w Szczecinie jest organizowanie sieci dystrybucji biletów 
komunikacji miejskiej. Jak dowodzą analizy rynku, współczesny Pasażer porusza się po różnych 
kanałach dystrybucji biletów, a w szczególności po tych, które dają mu pełną swobodę zakupu 24 
godziny na dobę przez 365 dni w roku. Jednym z takich kanałów dystrybucji są biletomaty stacjonarne 
oraz mobilne. 

W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia oraz zbadania i zdiagnozowania 
rynku, ZDiTM ogłasza zapytanie ofertowe dla podmiotów zainteresowanych sprzedażą biletów 
komunikacji miejskiej w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych. 

Zainteresowani przedstawieniem swojej oferty powinni spełnić kryteria techniczne i formalne jakie 
ZDiTM stawia przed chętnymi podmiotami. 

ZDiTM zainteresowany jest instalacjami 30 szt. automatów stacjonarnych oraz 124 szt. (+,6 szt. 
rezerwa) automatów mobilnych w pojazdach komunikacji miejskiej.  

Wykonawcy  mogą składać oferty cenowe obejmujące automaty mobilne i automaty stacjonarne 
łącznie (razem – jedna oferta cenowa na całość). 
 
Rozdz. I - WARUNKI OGÓLNE: 

1. Wykonawca będzie odsprzedawał bilety komunikacji miejskiej w cenach i na zasadach 
taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym Gminy Miasto 
Szczecin, za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych usytuowanych w 
uzgodnionej lokalizacji oraz w biletomatach  mobilnych usytuowanych w 
uzgodnionych pojazdach komunikacji miejskiej; 

2. Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZDiTM przez 24 
godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz zapewni nadzór techniczny i 
informatyczny; 

3. Wykonawca zapewni możliwość zapisu na karcie SKA, biletów zakupionych przez 
system internetowej sprzedaży biletów; 

4. Wykonawca będzie zobowiązany przygotowywać rozliczenia sprzedaży biletów oraz 
przekazywać na wskazanych rachunek bankowy ZDiTM płatności za sprzedane bilety; 

5. Wykonawca za sprzedane bilety otrzyma upust liczony od wartości brutto sprzedanych 
biletów 

6. Potencjalna umowa zostanie zawarta no czas określony – 10 lat. 

Rozdz. II - OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Dostarczenie, ustawienie i zainstalowanie na własny koszt automatów stacjonarnych 
i/lub mobilnych o określonej przez ZDiTM funkcjonalności; 

2. Uzgodnienie z ZDiTM lokalizacji dla automatów stacjonarnych i mobilnych; 
3. Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz zgód na usytuowanie automatów 

(projekty, mapy, decyzje administracyjne, łącza energetyczne oraz inne niezbędne 
pozwolenia, itp.); 

4. Zapewnienie w biletomatach stacjonarnych możliwości prowadzenia sprzedaży 
biletów papierowych jednorazowych, zakup/kodowanie biletów okresowych oraz 
punktów na e-portmonetkę na kartach zbliżeniowych SKA oraz kodowanie na kartach 
SKA kontraktów zakupionych na stronie internetowej, przez 24 godziny na dobę we 
wszystkie dni tygodnia; 
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5. Zapewnienie w biletomatach mobilnych możliwości prowadzenia sprzedaży biletów 
jednorazowych (już skasowanych), kodowanie kontraktów na kartach SKA 
zakupionych na stronie internetowej; 

6. Zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów; 
7. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z dalszą odsprzedażą przez 

Wykonawcę biletów pasażerom; 
8. Bieżąca eksploatacja i serwis automatów , zapewniające ich stałe funkcjonowanie; 
9. Usuwanie zgłoszonych przez pasażerów lub ZDiTM awarii automatów; 
10. Należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; 
11. Wdrażanie zmian w systemie biletowym, po uprzednim otrzymaniu od ZDiTM 

niezbędnych informacji i wytycznych dotyczących modyfikacji; 
12. Dokonanie zmian interfejsu automatu w terminie 14 dni od otrzymania niezbędnych 

informacji; 
13. Obsługa menu automatu w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, 

ukraińskim); 
14. Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez pasażerów; 
15. Zapewnienie ZDiTM możliwości bezpośredniego pobrania danych o sprzedaży biletów 

z każdego automatu; 
16. Przygotowanie i udostępnienie upoważnionym przez ZDiTM pracownikom dostępu 

on-line do aplikacji umożliwiającej minimum: 
 Podgląd on-line statusu pracy każdego automatu, 
 Informację o historii wszystkich dokonywanych transakcji i operacji, 
 Sporządzanie raportów sprzedażowo-transakcyjnych dla każdego automatu 

lub zbiorczo dla wszystkich urządzeń, 
 Podgląd do raportów technicznych dotyczących funkcjonowania automatów; 

17.  Umożliwienie płatności gotówką w automatach stacjonarnych wg nominałów obecnie 
stosowanych: bilon: 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1 zł, 2zł, 5zł; banknoty: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 
200zł; 

18. Umożliwienie płatności kartami płatniczymi zbliżeniowo oraz stykowo, BLIK oraz 
telefonem w automatach stacjonarnych i mobilnych (w automatach transakcja do 
100zł bez koniczności wprowadzania PIN); 

19. Wymiana papieru do drukowania biletów oraz potwierdzeń płatności (papier o  
określonej gramaturze dostarczy ZDiTM pod warunkiem, że będzie pasował do 
automatów Wykonawcy); 

20. Uzupełnianie gotówki do wydawania reszty; 
21. Stosowanie wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

oraz automatów posiadających wszelkie niezbędne atesty, świadectwa 
bezpieczeństwa, zatwierdzenia  i homologacje; 

22. Każdy automat musi być wyposażony w czytnik kary SKA zgodny z wytycznymi ZDiTM; 
23.  Przypisanie przez Wykonawcę konkretnej karty SAM do konkretnego automatu. 

Numery karty SAM powinny być również powiązane z numerami automatów w 
systemie centralnym Wykonawcy; 

24. Zapewnienie aktualizacji konfiguracji automatów, dostęp do czarnej i białej listy kart 
SKA 

25. Zapewnienie możliwości wyświetlania plansz reklamowych oraz innych komunikatów 
przekazanych przez ZDiTM; 

26. Niezwłoczne usuwanie awarii/usterek automatów w minimalnym czasie uzgodnionym 
z ZDiTM; 

27. Ubezpieczenie automatów; 
28. Utrzymanie czystości automatów w tym w szczególności: 
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 Bieżące usuwanie zanieczyszczeń panelu przedniego, 
 Okresowe mycie całego automatu co najmniej raz w miesiącu lub wg potrzeb, 
 Usuwanie graffiti wg potrzeb;  

29.  Realizowanie innych niezbędnych napraw automatów, w tym napraw 
spowodowanych aktami wandalizmu; 

30. Uzgodnieni z ZDiTM wizualizacji obudowy automatów. 

 

ZDiTM zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych. Zmiany mogą dotyczyć przepisów 
taryfowych, czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenie nowych biletów, zmiany warunków 
technicznych np. sposobu płatności itp. 

 

Zał. Nr 1 wykaz biletów dopuszczonych do sprzedaży przez stacjonarne automaty biletowe; 

Zał. Nr 2 wykaz biletów dopuszczonych do sprzedaży przez mobilne automaty biletowe; 

Zał. Nr 3 parametry papieru do drukowania biletów oraz potwierdzeń transakcji zakupu biletów; 

Zał. Nr 4 minimalna funkcjonalność automatów stacjonarnych 

Zał. Nr 5 minimalna funkcjonalność automatów mobilnych 
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Zał. Nr 1 Wykaz biletów dopuszczonych do sprzedaży przez stacjonarne automaty biletowe   

 

1. Bilety jednorazowe – czasowe  

RODZAJ BILETU  Normalny  Ulgowy  

1.1. Na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem linii turystycznych    

z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania    

w czasie do :    

-   15 minut  2,00 zł  1,00 zł  

-   30 minut  3,00 zł  1,50 zł  

-   60 minut  4,00 zł  2,00 zł  

-   120 minut  5,00 zł  2,50 zł  

1.2. Na linie pospieszne z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością przesiadek ważny    

od momentu skasowania w czasie do :    

-   15 minut  4,00 zł  2,00 zł  

-   30 minut  6,00 zł  3,00 zł  

-   60 minut  8,00 zł  4,00 zł  

     

 

2. Bilety dobowe i wielodobowe na wszystkie linie z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością 
przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:   

  

OKRES WAŻNOŚCI  Normalny  Ulgowy  

2.1. 24 godziny                                                                                 12,00 zł  6,00 zł  

2.2. 5-cio dobowy  35,00 zł  17,50 zł  

2.3. 10-cio dobowy  60,00 zł  30,00 zł  
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3. Bilety miesięczne:  

RODZAJ BILETU  Normalny  Ulgowy  

3.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną  70,00 zł  35,00 zł  

3.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych 100,00 zł 50,00 zł 

3.3. Imienny na 1 linię pospieszną  106,00 zł  53,00 zł  

3.4. Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych  162,00 zł 81,00 zł 

3.5. Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznyvh 170,00 zł   

 
4. Bilety 3-miesięczne: 

RODZAJ BILETU  Normalny  Ulgowy  

4.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną  182,00 zł  91,00 zł  

4.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych 260,00 zł 130,00 zł 

4.3. Imienny na 1 linię pospieszną  276,00 zł  138,00 zł  

4.4. Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych 422,00 zł 211,00 zł 

   

 
5. Bilety okresowe semestralne - wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów:  

RODZAJ BILETU  4-miesięczne 5-miesięczne  

5.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną  119,00 zł  147,00 zł  

5.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych        170,00 zł 210,00 zł 

5.3. Imienny na 1 linię pospieszną  180,00 zł  223,00 zł  

5.4. Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych 275,00 zł 340,00 zł 

     

6. Bilety seniora:  

 6.1 6-miesięczny      -  50,00 zł  

 6.2 12-miesięczny      -  90,00 zł  

7. Bilet aktywizujący bezrobotnych   - 60,00 zł 

8. Bilet rodzinny weekendowy - wielodniowy   - 14,00 zł  

9. Bilety grupowe:  

9.1 do 15 osób + 1 opiekun     - 18,00 zł  

9.2 do 25 osób + 2 opiekunów    - 25,00 zł  

10. Bilety miesięczne dla dzieci - uczestników programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" z wyjątkiem 
uczniów wymienionych w ust. 16 oraz w zał. Nr 2 ust. 1 pkt 26:  
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„Szczecin Przyjazny Rodzinie” - ulgi dla dzieci  

Bilety miesięczne  

   

 Liczba dzieci   +2  +3  +4  +5  +6  +7 i więcej  

   

L.P.  Rodzaj biletu 55%  65%  75%  85%  95%  99%  

10.1  Imienny na 1 linię zwykłą dzienną  31,50 
zł  

24,50 
zł  

17,50 
zł  

10,50 
zł  

3,50 
zł  0,70 zł  

10.2  Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem 
turystycznych 

45,00 
zł  

35,00 
zł  

25,00 
zł  

15,00 
zł  

5,00 
zł  1,00 zł  

10.3  Imienny na 1 linię pospieszną  47,70 
zł  

37,10 
zł  

26,50 
zł  

15,90 
zł  

5,30 
zł  1,10 zł  

10.4  Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych 72,90 
zł  

56,70 
zł  

40,50 
zł  

24,30 
zł  

8,10 
zł  1,65 zł  

  

11.Bilety 3-miesięczne dla dzieci – uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” z wyjątkiem 
uczniów wymienionych w ust. 16 oraz w zał. Nr 2 ust. 1 pkt. 26: 

„Szczecin Przyjazny Rodzinie” - ulgi dla dzieci 

Bilety trzymiesięczne  

   

 Liczba dzieci  +2  +3  +4  +5  +6  +7 i więcej  

   

L.P.  Rodzaj biletu  55%  65%  75%  85%  95%  99%  

11.1  Imienny na 1 linię zwykłą dzienną  81,90 
zł  

63,70 
zł  

45,50 
zł  

27,30 
zł  

9,10 
zł  1,85 zł  

11.2  Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem 
turystycznych  

117,00 
zł  

91,00 
zł  

65,00 
zł  

39,00 
zł  

13,00 
zł  2,60 zł  

11.3  Imienny na 1 linię pospieszną  124,20 
zł  

96,60 
zł  

69,00 
zł  

41,40 
zł  

13,80 
zł  2,80 zł  

11.4  Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych  189,90 
zł  

147,70 
zł  

105,50 
zł  

63,30 
zł  

21,10 
zł  4,25 zł  
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12. Bilety miesięczne dla rodziców - uczestników programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie":  

„Szczecin Przyjazny Rodzinie” - ulgi dla rodziców  

Bilety miesięczne  

 
Liczba 
dzieci  

UR 
+2  

UR 
+3  

UR 
+4  

UR 
+5  

UR 
+6  

UR 
+7   

UR+8
  

UR+9
  

UR+10
  

UR+11
  

UR+12 
i więcej

  

   

L.P.  Rodzaj biletu 5%  15%  25%  35%  45%  55%  65%  75%  85%  95%  99%  

12.1
  

Imienny na 
1 linię zwykłą 

dzienną  

66,50 
zł  

59,50 
zł  

52,50 
zł  

45,50 
zł  

38,50 
zł  

31,50 
zł  

24,50 
zł  

17,50 
zł  10,50 zł  3,50 zł  0,70 zł  

12.2
  

Imienny 
sieciowy na 
linie zwykłe 

dzienne 
i nocne z 

wyjątkiem 
turystycznych

  

95,00 
zł  

85,00 
zł  

75,00 
zł  

65,00 
zł  

55,00 
zł  

45,00 
zł  

35,00 
zł  

25,00 
zł  15,00 zł  5,00 zł  1,00 zł  

12.3
  

Imienny na 
1 linię 

pospieszną  

100,70 
zł  

90,10 
zł  

79,50 
zł  

68,90 
zł  

58,30 
zł  

47,70 
zł  

37,10 
zł  

26,50 
zł  15,90 zł  5,30 zł  1,10 zł  

12.4
  

Imienny 
sieciowy na 
wszystkie 

linie z 
wyjątkiem 

turystycznych 

 153,9
0 zł  

137,7
0 zł  

121,5
0 zł  

105,3
0 zł  

89,10 
zł  

72,90 
zł  

56,70 
zł  

40,50 
zł  24,30 zł  8,10 zł  1,65 zł  

13. Bilety 3-miesięczne dla rodziców – uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie": 

Bilety trzymiesięczne  

 
Liczba 
dzieci  

UR +2  UR +3  UR +4  UR +5  UR +6  
UR 
+7   

UR+8  UR+9  UR+10  UR+11  
UR+12 

i więcej  

   

L.P.  Rodzaj biletu 5%  15%  25%  35%  45%  55%  65%  75%  85%  95%  99%  

13.1
  

Imienny na 
1 linię zwykłą 

dzienną  

172,90 
zł  

154,7
0 zł  

136,5
0 zł  

118,3
0 zł  

100,1
0 zł  

81,90 
zł  

63,70 
zł  

45,50 
zł  27,30 zł  9,10 zł  1,85 zł  

13.2
  

Imienny 
sieciowy na 
linie zwykłe 

dzienne 
i nocne z 

wyjątkiem 

247,00 
zł  

221,0
0 zł  

195,0
0 zł  

169,0
0 zł  

143,0
0 zł  

117,0
0 zł  

91,00 
zł  

65,00 
zł  39,00 zł  13,00 zł  2,60 zł  
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turystycznych
  

13.3
  

Imienny na 
1 linię 

pospieszną  

262,20 
zł  

234,6
0 zł  

207,0
0 zł  

179,4
0 zł  

151,8
0 zł  

124,2
0 zł  

96,60 
zł  

69,00 
zł  41,40 zł  13,80 zł  2,80 zł  

13.4
  

Imienny 
sieciowy na 
wszystkie 

linie z 
wyjątkiem 

turystycznych  

400,90 
zł  

358,7
0 zł  

316,5
0 zł  

274,3
0 zł  

232,1
0 zł  

189,9
0 zł  

147,70 
zł  

105,50 
zł  63,30 zł  21,10 zł  4,25 zł  

14. Bilety miesięczne oraz bilety 3-miesięczne imienne sieciowe na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem 
turystycznych dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” (zgodnie z zasadami określonymi w zał. Nr 3 ust. 1 
pkt. 4 lit. d, z wyjątkiem uczniów wskazanych w zał. Nr 2 ust.1 pkt.26) – 1,00 zł 
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Zał. Nr 2 Wykaz biletów dopuszczonych do sprzedaży przez mobilne automaty biletowe 

 

1. Bilety jednorazowe – czasowe  

RODZAJ BILETU  Normalny  Ulgowy  

1.1. Na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem linii turystycznych    

z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania    

w czasie do :    

-   15 minut  2,00 zł  1,00 zł  

-   30 minut  3,00 zł  1,50 zł  

-   60 minut  4,00 zł  2,00 zł  

-   120 minut  5,00 zł  2,50 zł  

1.2. Na linie pospieszne z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością przesiadek ważny    

od momentu skasowania w czasie do :    

-   15 minut  4,00 zł  2,00 zł  

-   30 minut  6,00 zł  3,00 zł  

-   60 minut  8,00 zł  4,00 zł  

     

 

2. Bilety dobowe i wielodobowe na wszystkie linie z wyjątkiem linii turystycznych, z możliwością 
przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:   

  

OKRES WAŻNOŚCI  Normalny  Ulgowy  

2.1. 24 godziny                                                                                 12,00 zł  6,00 zł  

2.2. 5-cio dobowy  35,00 zł  17,50 zł  

2.3. 10-cio dobowy  60,00 zł  30,00 zł  

 

3. Bilet rodzinny weekendowy - wielodniowy   - 14,00 zł  

4. Bilety grupowe:  

4.1 do 15 osób + 1 opiekun     - 18,00 zł  

4.2 do 25 osób + 2 opiekunów    - 25,00 zł  
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Zał. Nr 3 Parametry papieru do drukowania biletów oraz potwierdzeń transakcji zakupu biletów; 

 

BILETOMATY STACONARNE: 

Papier z zabezpieczeniami do druku biletów: 

1. Gilza 25mm 
2. Gramatura – 100-110g/m² 
3. Szer.papieru – max 78mm 
4. Kolor – biały 
5. Średnica wewnętrzna rolki – 25mm 
6. Średnica zewnętrzna rolki – max. 200mm 
7. Długość papieru na rolce ok. 90mb 
8. Papier dwustronnie lakierowany 
9. Zabezpieczenia: dwustronny nadruk farbą UV, hologram w formie paska, włókna UV  
10. Znacznik końca papieru na rolce 1m przez końcem w formie czerwonego paska 

Papier bez zabezpieczeń do wydruku potwierdzeń transakcji 

1. Gilza 25mm 
2. Gramatura – 55-80g/m² 
3. Szerokość papieru – max 78mm 
4. Kolor papieru – biały 
5. Średnica wewnętrzna rolki – 25mm 
6. Średnica zewnętrzna rolki – max 200mm 
7. Długość papieru na rolce ok 200mb 
8. Papier dwustronni lakierowany 
9. Znacznik końca papieru na rolce 1m przed końcem w formie czerwonego paska 

 

BILETOMATY MOBILNE: 

Papier z zabezpieczeniami do druku biletów: 

11. Gilza 12mm 
12. Gramatura – 100-110g/m² 
13. Szer.papieru – max 78mm 
14. Kolor – biały 
15. Średnica wewnętrzna rolki – 12mm 
16. Średnica zewnętrzna rolki – max. 90mm 
17. Długość papieru na rolce ok. 55mb 
18. Papier dwustronnie lakierowany 
19. Zabezpieczenia: dwustronny nadruk farbą UV, hologram w formie paska, włókna UV  
20. Znacznik końca papieru na rolce 1m przez końcem w formie czerwonego paska 

Papier bez zabezpieczeń do wydruku potwierdzeń transakcji 

10. Gilza 12mm 
11. Gramatura – 55-80g/m² 
12. Szerokość papieru – max 78mm 
13. Kolor papieru – biały 
14. Średnica wewnętrzna rolki – 12mm 
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15. Średnica zewnętrzna rolki – max 90mm 
16. Długość papieru na rolce ok 75mb 
17. Papier dwustronni lakierowany 
18. Znacznik końca papieru na rolce 1m przed końcem w formie czerwonego paska 

Zał. Nr 4 Minimalna funkcjonalność automatów stacjonarnych: 

1. Biletomat musi umożliwić pasażerom: 
 Zakup biletów papierowych jednorazowych 
 Zakup biletów okresowych tzw. Doładowania na kary SKA 
 Zakup punktów na e-portmonetkę na karty SKA 
 Kodowanie kontraktów na kartach SKA zakupionych poprzez dedykowana stronę 

internetową 
2. Wykonawca zaprogramuje automat tak, aby każdorazowo wydawał resztę do różnych 

transakcji z określonej wartości nominału pieniądza: 
 Transakcja do 50 zł – przyjmowane będą pieniądze do wartości nominalnej 100 zł 
 Transakcja powyżej 50 zł – przyjmowane będą pieniądze do wartości nominalnej do 

500 zł  

Powyższe progi mogą ulec zmianie po uzgodnieniu pomiędzy stronami; 

 W przypadku braku gotówki do wydawania reszty , automat musi wyświetlić na ekranie 
komunikat „sprzedaż biletów tylko za odliczoną gotówką” 

3. Umożliwienie we wszystkich automatach wnoszenia opłat kartami płatniczymi VISA 
INTERNATIONAL ( w tym VISA ELECTRON) oraz MASTERCARD INTERNATIONAL (w tym 
MAESTRO i MasterCardElectronic), zarówno stykowymi (chip, pasek magnetyczny) jak i 
zbliżeniowymi 

4. Automat przystosowany do pracy przy zmiennych warunkach cieplnych (-25°C do +60°C) oraz 
przy dużym zapyleniu; 

5. Stalowa „wandaloodporna” obudowa; 
6. Podstawa trwale przytwierdzona do podłoża; 
7. Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe muszą być zabezpieczone przed działaniem naturalnych 

czynników zewnętrznych np. deszcz, jak i przed celowym zniszczeniem 
8. Zasilanie włącznie z baterią zapasową oraz ogrzewanie ; 
9. System alarmowy; 
10. Ekran dotykowy, kolorowy o rozmiarach min 15” o rozdzielczości 1024 x 768 wraz z 

„wandaloodporną” nakładką dotykową, eliminujący wpływ oświetlenia zewnętrznego 
występującego w miejscu instalacji tak, aby nie utrudniało ono odczytu wyświetlanej dla 
pasażera informacji oraz korzystania z urządzenia, przy zmiennych warunkach 
atmosferycznych np. słońce, deszcz; 

11. Obsługa automatu musi być przystosowana dla pasażerów na wózkach inwalidzkich 
12. Wewnętrzny czytnik kart SAM wyposażony w kartę SAM, na której przechowywane są 

elementy zabezpieczeń oraz dodatkowe aplikacje służące m.in. do prawidłowego kodowania 
kontraktów na kartach SKA. 

13. Dwie drukarki: 
 Przeznaczona do drukowania paragonów oraz potwierdzeń płatności kartowych 
 Przeznaczona do drukowania biletów  
 Termiczny sposób druku 
 Papier podawany z rolki 
 Obcinacz do papieru 
 Kontrola ilości papieru na podajniku 
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 W przypadku braku papieru na podajniku do drukowania paragonów lub w przypadku 
uszkodzenia tejże drukarki, automat będzie mógł nadal prowadzić sprzedaż biletów, 
po uprzednim poinformowaniu pasażera o braku możliwości wydruku paragonu i 
akceptacji transakcji sprzedaży dokonanej przez pasażera  

14. Czytnik kart zbliżeniowych : 
 Przeznaczony do współpracy z kartami zbliżeniowymi MIFARE CLASSI oraz DESFIRE 
 Umożliwia obsługę kart zbliżeniowych SKA w tym możliwość zapłaty za bilety 

jednorazowe punktami z e-portmonetki na kartach SKA 
15. Wyposażony w kieszeń na kartę zapewniającą jej stabilność i zapobiegającą przypadkowemu 

spadnięciu 
16. Układ zasilania awaryjnego pozwalający na bezpieczne zakończenie ostatniej transakcji, 

powiadomienie systemu oraz wyłączenie  
17. System monetarny: 

 Rozpoznawanie monet: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł 
 Wydawanie monet: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł 
 Zasobniki podstawowe tzw. „tuby” – 6 samonapełniających się kaset na monety max. 

Do 100 monet 
 Kaseta końcowa na bilon 
 Max. 4 dodatkowe kasety na monety, tzw. „hoppery” 
 Escrow dla monet 
 Możliwość przystosowania do obsługi waluty EURO 

18. System pobierania banknotów: 
 Rozpoznawanie i akceptacja banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100ł, 200ł, 500zł 
 Wydawanie reszty: 10zł, 20zł 
 Escrow na banknoty 
 Kaseta końcowa na banknoty o pojemności około 600 szt. Wraz z recyclerem 

pozwalającym na wydawanie reszty w banknotach 
 Możliwość obsługi banknotów EURO 

19. Płatność bezgotówkowa: 
 Czytnik kart płatniczych, 
 Czytnik kart płatniczych zbliżeniowy 
 Pinpad 
 Możliwość wprowadzenia innej płatności np. BLIK, telefon 

20. Możliwość wprowadzenia systemu informacji pasażerskiej: 
 Wyświetlanie na ekranie aktualnych informacji dotyczących komunikacji miejskiej, tj.: 

cennika taryf, rozkładu jazdy, sieci komunikacyjnej 
21. Interfejsy komunikacyjne : GSM/GPRS, LAN Ethernet 
22. Zasilanie 230VAC 

Zał. Nr 5 Minimalna funkcjonalność automatów mobilnych 

1. Biletomat musi umożliwić pasażerom: 
 Zakup biletów papierowych jednorazowych 
 Kodowanie kontraktów na kartach SKA zakupionych poprzez dedykowana stronę 

internetową 
2. Umożliwienie we wszystkich automatach wnoszenia opłat kartami płatniczymi VISA 

INTERNATIONAL ( w tym VISA ELECTRON) oraz MASTERCARD INTERNATIONAL (w tym 
MAESTRO i MasterCardElectronic), zarówno stykowymi (chip, pasek magnetyczny) jak i 
zbliżeniowymi 
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3. Automat przystosowany do pracy przy zmiennych warunkach cieplnych (-25°C do +60°C) oraz 
przy dużym zapyleniu; 

4. Stalowa „wandaloodporna” obudowa; 
5. Automat trwale zamocowany w pojeździe tak aby ruch pojazdu (autobus, tramwaj) nie zakłócał 

prawidłowej obsługi automatu 
6. otwory wlotowe i wylotowe muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników 

zewnętrznych np. przed celowym zniszczeniem 
7. Zasilanie włącznie z baterią zapasową oraz ogrzewanie ; 
8. System alarmowy; 
9. Ekran dotykowy, kolorowy o rozmiarach min 10” o rozdzielczości min. 600 x 800 wraz z 

„wandaloodporną” nakładką dotykową, eliminujący wpływ oświetlenia zewnętrznego 
występującego w miejscu instalacji tak, aby nie utrudniało ono odczytu wyświetlanej dla 
pasażera informacji oraz korzystania z urządzenia; 

10. Obsługa automatu musi być przystosowana dla pasażerów na wózkach inwalidzkich 
11. Wewnętrzny czytnik kart SAM wyposażony w kartę SAM, na której przechowywane są 

elementy zabezpieczeń oraz dodatkowe aplikacje służące m.in. do prawidłowego kodowania 
kontraktów na kartach SKA. 

12. Dwie drukarki: 
 Przeznaczona do drukowania paragonów oraz potwierdzeń płatności kartowych 
 Przeznaczona do drukowania biletów  
 Termiczny sposób druku 
 Papier podawany z rolki 
 Obcinacz do papieru, samoostrząca gilotyna 
 Kontrola ilości papieru na podajniku 
 W przypadku braku papieru na podajniku do drukowania paragonów lub w przypadku 

uszkodzenia tejże drukarki, automat będzie mógł nadal prowadzić sprzedaż biletów, 
po uprzednim poinformowaniu pasażera o braku możliwości wydruku paragonu i 
akceptacji transakcji sprzedaży dokonanej przez pasażera  

13. Czytnik kart zbliżeniowych : 
 Przeznaczony do współpracy z kartami zbliżeniowymi MIFARE CLASSI oraz DESFIRE 
 Umożliwia obsługę kart zbliżeniowych SKA w tym możliwość zapłaty za bilety 

jednorazowe punktami z e-portmonetki na kartach SKA 
14. Wyposażony w kieszeń na kartę zapewniającą jej stabilność i zapobiegającą przypadkowemu 

spadnięciu 
15. Układ zasilania awaryjnego pozwalający na bezpieczne zakończenie ostatniej transakcji, 

powiadomienie systemu oraz wyłączenie  
16. Płatność bezgotówkowa: 

 Czytnik kart płatniczych, 
 Czytnik kart płatniczych zbliżeniowy 
 Pinpad 
 Możliwość wprowadzenia innej płatności np. BLIK, telefon 

17. Możliwość wprowadzenia systemu informacji pasażerskiej: 
 Wyświetlanie na ekranie ważnych krótkich komunikatów 

18. Interfejsy komunikacyjne : GSM/GPRS, LAN Ethernet 
19. Zasilanie: biletomat powinien być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania, jakim jest 

pokładowa sieć elektryczna pojazdu. Urządzenie musi dopuszczać +/- 30% odchyłki napięcia 
sieci pokładowej występujące podczas eksploatacji pojazdu 

 


