
załacznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja

l. oPts TECHNlcZ\o Ft]NKC.IoNAl,\\, SYTElllt] LOKALIZ.\CJI
l \lo\ l l oRo\\ _\NlA I,oJ \ZDó\\

Systenr lokalizacji i nlonitoro[,al]ia poja7dól\, ltlL]si obejnować tfzy podsta\\,o\\,c
c]cn]cntvi

l. lVIodll GP§ wraz z niezbędn],mi czu.i ikan)i wt,inaganr-mi przcz Zanra\rillią(r.g|,
2. Prograin \\,izua|iznc\ jnr
3. scrr1cr dsnvch

1. Moduł GPS (urządzenie pokładowe, zawielający we wspóJnej obudowie odbiomik GPS
otaz modem GsM /GPRS wTaz z aktwvna kalta SlM - zdinstalowanv w monitorowanwn
obiekcie spełniające nastwujące paramóhy ńinim;lne:

L dokladność CPS do ]0 ileuó\ł.
2.20-karrałowy.
]. \\,yposażenie: antena GPS. arltena GSM.
4, butbl panlięci ulloźliwiający fejestrlcję dalych o zdalzcniach z ostatllich 5 tygodni. zasil.]ny

z inslłlacji elektlyczncj pojazdu.

5, praca z nłpięciami ll ]0 \'DC.
6. nraksvnlalnv pobór|fądu $,spoczy ku LOlllA,/h.
7- rIoźliwośc poniatu płlirva zl ponrocą sorlcl,v palirva z dokładności do f',r;.
ll. pozycjonolvenic (odś\.\,icźanie pozycji) pojlzdórv c]o 5 sekLlnd. clopuszcztl się brak transl,]]isii

danych o pcrzycji pojazclórv rv czasic gdv jcst [,vlącZolra stac),jka. jediak rvejścia Ll|ządzcli
ponliarowych staillu paliw i nruszi1 być ttlottitorotvaIlc stł]c j po\ł(]do§ac okrcś]oie letkc]e
systeIllovc (niail, SMS).

9. ztlalna kaliblacja/lrroglanrorł.enic urządzcllia.
10, co najrlniej .1 wejścia c_vf'rorvc. dla l(lórvch zltlia])a slai]Ll porvoiJuje leakclę w aplikacji

zdeliniowaną na etapie peramen]zacji i rvdrożcnia systcmu (do pod}ącżel]ia czLljniliitrv pracy
nlas7yl]! plzYsla\\,ek I]ydlarilicznych itp,).

I l - ccrtl,tikaty F{_,C,/CE.

I2. w rl'yhlrnych rnodelach modLrłów GPS nrożlirvość lozbtlclorvy o pancl l(icrowcy nonitorlljąc\
status odbioru odpadóu, z posżczególn_u' ch posesji. rllożllrlość |ozbudo\\,_v s_Ystenu
lr p|zyszlości o systenl idcntyfikac]i poicrnllik,.]lł, RFTI) lV częslolliwości 3(l6NłHz t,KF do
nronitolo\\'ania Zalówno kultellefów jak i pojenrrlikór! olaz systcl]] \\,ego§v lli]]oż]i\\,i.].]llcy
rozliczanic iloŚci odcbrarrycll od]]adó\\ po nlisie, Rozblldowa s!,stemli jcst uza]cżlriolra od
wvnlogów postawiotrych u przctergech przcz Cttlitl,v dla kló] yclr ZakJac1 Gospodall<i
KolIunalncj \ł,ostro\łi MrZo\Ąieckiej Sp, z o,o, śrviaclczy uslugl,

2. Progranr \tizualizacvjnv zawierając,y c,yfrorr,ą mapił Polski (rv §,m §zczcgólo§,ą, aktualną
nlapę po}viatu ostrolvskiego i prryległ},ch polłiató\t do powiatu ostro\\.skiego, rvraz
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Z Dullleracią budYnkółI) uruc]raniany plzez użytkownika jako aplikacja r,",cb pzez
p]Zegląd erk ę intc rnctorvą łt z oglariczeti j eclnocze śn ie korzystaj ąc ych rrżltkor,",Il ikórv,

Systenl illfomat,vcznv lnrrsi lryć dostoso\\,an\, do szczególnych rvymagail filrly konrunalncj
7njlr]ującej się otibiorerl oclpadórv z zabudot,y lniciskiej, gdzie charakterysl\ozne są częste
p|zcjazd_v na rlrłł,vch odleglościrclr. z ]<r,ótkinri czasalni postoju jprec,v ur-Ządzeń, \,Iiejsca
ZatżyillaIi (odbioru odpadów) nlus7ą byc jetlnozlraczrrie rozróżrlialne oc1 sicbic i nricjsc
nicupralvnionego ]rosloju, W rapoftach mL]sZą bvć rożróżnialna cżils,Y' postojó\ od czllsó\\,
zatrzynlaIi pojazdów rv ce]u w),konywania pracy (zalączanic Lilząducń),

2. lbdstawolre fUnkcjc proglanru \rizualizacljnego:

l, slctolvanic \\,},światlaniefi nrapy Lrż),\vllrrej C]o lIonilofo\\al]ilt poiaudó§, 7 nrożli\\,ością
rvvświetlenia nlin. 3 odrębnvch nlap dla l-óź.],ch poiil7dó\\,,1]Lll]klcjrlizdalzeIi etc,

2. placa nar izw zirkładkllch rby pro\Yec]Zona arlłlize rł,jcdncj 7 nich lria wvo]igalł Znnl\kanin
innvch plocesórv rrp. bicżąccgo nlonito.o$,al]iil pozvcji pojaz(lLl nł nlapie.

], \\,ybicr.]nic pojizdów. kti]lę nlają b),ć l)okazl,rr,anc na mepic,
.ł, tIłnsnlisia pozycji. plędkości. kieruDkU jazd), \\Iilz Z opisem poirzdu.
5, odtlvlrzłnie clenych historycznych. zapisin,Y"ch na selweże Wykonawcv. w t},ln odwzoro\\,itl]ic

śladólv poruszarlia się pojazdólv orez rn]]ortou,anje zuź},cill plLi\\,ł. czasLl Placv. postojó\\..
z.l1.1. zolll.-o tl.ptz<tt,. r,/c/,ll ll. 1,1l ll, i\ii.",

6, dcflnio\ł,anic i ożnłcZanie obszilIi)W islotn},cll dla uż_vtko\\,lrika (uraz z slr:nllizacją
w_iazdulrvyjazdu doiz zdciniorlaneco obszlru. ollz rIe,finiolvenYnli konlullikatanri S\TS ofa7
lr1ailowyllli).

7, dosięp do łrchiwalnYch lapoftó\\.plzcz okI,cs min- 5 let od dntY lnolrt!]żU.
lJ, znliirny \\,opisi. pojazdórr,,
9, zniany rł, oznaczcniach qrai]czlrvcll poiazdriw.
l 0,,,śletlzerrie" Tvskazallego przcz Llż\łko\\1lika pojazdu.
ll, dclj io$anie w ]]aielU ldnlinistlrc},jllynl list},uż}tko§1l]kó\ł s\stenu oIaZ plil\\, (lostępLl do

trup Poja7dów.
l2,svstcln polvinicll ul]]oż]i\!iać Zapisy$anie PUnl(tó$.. obszalów oraż po\\.tnlzalnych h,is

pojaztlilw rv systclllic lęcZll_vm. ti, punkt po punkcie olaZ \ł systenllc ilUtonlltvczny]n nil
Zatsadzje Złpisu Zlrejestrow3nei uplzcdnio t las\, \\,7ofco\l,c i.

l], gcncmwa ic i sork]Wanie mpol1ó\ł wedhrg clorr.olnie zclcfinio\\,an!,ch kr},tcrio\\.

l ], llrnili!łnt.' l\, (1l,,(|]i,| |.||.Un.'§ l 1,r,,_,rllr i,.
l5. twożcnic dorvolnvch zestawień oraz w)rkIesów w loltllacic llliusza kalliulac),jlrcgo Excel.

filnkcja cksportu danych \\,vbranvch pfżcz użytkownikł.
l6. dla pojazdów bicll,ących Lldzial \\.utlz!,mania dróg nluszą b),c zdellniowa e lilpolt! z plac),.
i7, dla pqażdó\Ą, lrlkolr,yclr i bratrrolvych \!ymagallc są rapoI1v dotyczacc ilości rly](onilnych

kursórv do rvskazanvch 1okaliżacji. czesU plzezDacZLrllego na clojazcly. PlacQ olaz pżcl\!y od
chwili rvy,jazclu z bazv do porlrotu. Codzii]y \!,]azdu irvyjaztiu ze zdcfiniowanvch obszłr,órv
wys}pisk iczas pob1tlt.

l8. możljwość rozbudo\ry systclnu w plz!,sz]oścj o s!,stcln ide.t_vljkacji R|lD pojertlnll<órv olaz
svstcnr wagoNy LUllożlj\ iający rozliczanie ilości odeblanvch otlpadórł, po m:rslc,

3. serNer danych f'unkc]olltliący \\ systenie infofmatycznvm Wykona\rcy.
przct\\,arżaiącY i tldostępiiający dlllle użytko\\nikowi, W!,kona\\,ca Zapcwl]i od]]owje&lią nloc
oblic7cnio\łą selwela i la_cz ilrtelneto\\,ych po srvojcj stronic. al]v czas oczeki\\allil na
lniesięczne Zcsta\vicnic den),clr polcd,u-.nczego FojaZdU po stfonie Zanl. rł i. j.lccqo nle
Irzckmc7il 15 sekuid,
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DoslęF do aplikacji i napy rllLlsi być zapervrlion_v rórvnicż plzcz 1 rok |o up]ywic tcrrnjnu
obo\\'iąz}'wania unorvy najnu, Dopuszcza się b_v. do llnalizy dirnych rrchiwalnych §.s_vstcmic
ofiIinc podkład_v mapou,e b,v-ły pobielane pvez lnter'rret, W pv}pźrdku żąc]ali instytucji
rvspólpracLljąc_vcIr z Zanla*,iającvnr Wykona[,ca zabazl]icczy archiwizac]ę dan\ch rlt
polvyźszyclr zllsaclach równleż w ich sYstcmach intirrmatycznych w zakrcsic wskł7anyi]l pf7c7
Zalle§'ieiąccgo, Nloduł nraporłv rrrusi rlziałać tak, by rr,szelkie prezenteoje nlapowe oclbywa]v
się w obrqbic \\,drażalrcgo svstcmu przcz W,vkona\!cę. )\]ie dopuszcża Się koniecznoścj eksporlll
rlanyclr rnlpowycll do zc\\łlQtI,zncj ap]ikacii mapo\\,cj.

podsta$otrc danc lcics(rołanc za Dośrcdnicl\}enr svstełru:

lokalizacla pojazdu lv czasio lzccz.y\\,istylll z zapiserri do archi\\Llnl
pocziltck i konicc trirs\,.
pUnkty pżebytej tlas),.
żilłąc7enie i \!yłącZede siliika poji:!Zdu, urządzeli lryc]raLlliczrl_vch i innych

dłLrgośc cełko\łilej 1rasv \ł kilonetruch.
-dlugość poszczególnych odcinkórł..
tankowanic paliwa. ilość ZalankowaDe_qo palilva, rrriejsoe.
bieżi]c}, sten pa]iwa $, zbiorniku,

_zl zl. ie l. ,li,Ą " l,.,.l. z:l. 
j ,z,it ilr.l l,u.lojrl

-nieupraWniony pobóI paliwa.
-ko tlola pali\\a w czasie wolnyn od pracy,
,średtil oraz naksyrlalna prędkość uzyskana na tlasic plzciazdu,
-cZas pfacv pojazdu
dallc Z wszystkich czuinikó$, żainstalo\\,nnvch w pojeździe,

I|. wYN{AG.ĄNlA sPlłZĘToWE DLĄ ]\l()NIToRI\Gt] wIZYJNECo PRACY
POJ,{ZDI]- 5 szt.

Rejestralor
1. podstawowa panrięć clysk nrirl 500GB HDD 2,5 cala z funkcją podgrzctania zakrcs prac,v
od -,l0 stopni c] do + 70 C.
2. iu|kcia dodatkowego lustrzcnego nagl_Y' wllllia Da kaIcie sD,
3, rvbuc1olł,any trlodcIn transnlisji danych 4C LTE
4, 4 kan.tłv nagr}\,ania W jakośći AHD 720p j0 kletek Da sekLlndę
5, wbLldo\\,eny llodcm ClPS
6. wbudowaty modułWi fi z funkcją aLltorrlatyczlrego zgry1\.ania nagrali
7. kodowanic II.26,1
t. oclporność na rvibracjc: 1C
9, oclporność nr udcrzcnia: 5 lC
l(), w,Ynlial!, lcjcstlatolł l90mm x 222mli x 75]Illr
l l, rejestratol ZaIn_vkanY na k]ucz F dostq| sz!,i|-owany hasł§m
l2, noźliwość rrsŁrwielria na neglaniu tzw, Znaku wodncgo \ł 1blmic: pozycji CPS. na7\\,v
poieżdu, pfQdkości, dal} i godziiy,

KaDrery
l,, prżód:.
a) konlpcnsacia przccirvośn,ictlcnia
lr) aUtomatYczn_v balans bic]i
c) biekty\\ li 3" Sorly CCD

l
l ll11

,]l]\l
ljU\rl
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Cl] systen kodowania olrrazLl: PAL ]tlb N-I-SC
e) r,ozdzielczość: 5,50 linii ]'AL,100 tinjj NTSC
fl kąt rvitlzenia (PozxPionxcal) ó9 \ _5:l x 9(]" PAL 7{i x 55 x 98. NTSC]
g) oclpornośc na * ibracjc: lOCi
h) orĘorrrość ne uderzenia: 50C
i) tcnperatura precy: od _30"(] do -60'C]
l) \Ą'ym ia r},' ( szei\\,],s,/gt) .l3 

" 
45 xi]7.5nrur

2. d}rtt hoki:
a) możliu,ość zrlliany pozl,q i obicktyrr u: 26" (ajóra) x :l'' (Dół) x 4. (Lerł,o) x .1. (Pnrł,o)
Lr) oblót obiekt),wu: !l80'
c) _5 tliod LED rvysokicj nroc\ dzialające \\ podczcrrvleni umożlirviają pracę przy skrljnie
słabvm ośu,ictlc iu
d) zasiQg doś\!iet]anił rr,podcżcrwjeni wvnosi ] \ ,1.5m

e) czLljnik Dzielii'Noc
i) żinlegrowany miklofon
g) otriekly\l, l,/3" SI)ary CCD
1) systcnr kodowania obtaztl: PAL lub NTSC
g) lozi:lZic]c7ość: 730 ]inii PAL 60(] linij NTSC
h) odponośc na wibrucje: t,5C
i) oclporność na rrdcrzenia: 5 l(i
j) lenlpcratura pmcy: od -30'C do r7O'C'
k) kąt widzcnia (Pozxl'ionxC'al) 1l0 x t2 \ l52. I'AL l l] x 30 x l5]. \TSc
l) noma IP69K
nr) u,_vniirry (szer,/rvys,/gl) 57 ] ,ł2 ,1 70nrD

3. tYl:
a) 4 diod} LED wysokiej nroc], d7ialaj.|Le \\, podczerwierli unlożlirviają pracq pz), skrajnie
slabyn oświetleliLl
b) zasięg doślvietlanilr r! podczerrvierli §,yl]osi 7lI
c) dźlięk
c1) czujnik DzieliiNoc
e) obiekt},\ł, 1] 3" sharp Cc]D
t) fodzielczośc. 620 1'AL ]' 750 NTSC
g) odl]onlośc na \\,ilr],acje: 1()G
h) odporność na udcrzerria: 5l G
i) lellpcratufa pracv: od -]0'C do i7O'C
j) kąt wi(lzcnia (Pozxl'ionxCał) 38 x 68 x ] 15. l'^L lj6 x 72 x L22''NTSC
k) lrornll ]Pa]7

]) wyrriall (szer,l§ys,/gł) 8l177 / 7Omrlr

lIl. WY\IAGA\IA DLA sYsTEl\It] oBsŁt]GI sT_ĄcJI PAI.I\\,owYCH

a) Szata doslępo\\a Z:

- cżylnikiem ID \\ lechnologii RFID (L]nique lUb HlD). poz\!alaJąca na koitlolę w),dań
paIi\\,owych rcalizoWanych pżeZ uż}tko\\,lrików,

urządzćlia steruiąccgo lrlokująccgo niożliwość utLLchomienia ponrpv palirl,orvej bez
Zalej cstro\\,anej kellv,
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urzŃzcnia komu|jkac}jnego Z technologiil GPS iGS\4 unrożli*,iającego podgląc1 na z,yrvo
lokalizacji, rr,sz_vstkich $ydal] i przięc dysh),bulo1a,
plzyciskienr kończlpynl tankowanic.

b) przepl,vu,onrierz nlcchaniczny z ilnpulsatorenl nierzący ilośc \łydawanego pali\ła
z dokłaclrlością / ()_5'r,; odchylki ilości zllicrzoltcgo paliv,t
c) sonda pozioIrru pźrliwa odpowladźtjąca za pomjar tal]kowań wchodzących do zbionika
pracuiąca Z dokladDością +l' l ol,i odch1,1ki ponlierll poziolnu
c1) oploglalnorvania pracL]jąccgo on-line unloźijwiaiŁego:
- zarządzanie dl,strybutoleln (pźypisallie/oclpięcie kan ID. zablokowanic nloż]jwości
,,ł,l,darr,an ia. rozl i czanic przl,j ęćllv,vdań)
- spięcie tallkowali Z kollkretnyIn samochodcln z zalnontowanvi]l spfżq|c]]]
- porównanie ilości Fali\\a wydallego Z dystrvlrutora peliWa a przyjętego do zbiornika pojazdrr

INFORNLĄCE DODATKO\ł E :

l, Tcrmin nrontażu ulządzeli , wdrożenie systenlu. przeszkolenle Llż),tko\ł,nikó\1,:
2l clni od podpisania unlou,v.

2, Tcrmin rozpoczccia nlonitolowanit pojazda)\\ nie późnie_i niż 3 dni od Zilmonto\\,enia
urząclze]i. \\,drożenia s_r'stcmu iprzcszkolclria pracownjków Zan]a\lrJ3tślJo

j. Cwernlrcja]
a) lokalizator CPS- lnini ]u1r] 1E n]iesięc_v
b) soncla palirvorva Ininimum ]E micsiccv
c) L]aleńi Zasi]ajiłcl1- nlirrirnum l2 nrlesięcv
d) sonda pali\\,o\l,a (systeiD ilo1itorowenia steoji paliW) nlinilnuln ll] lnicsięcY
e) przcpł!,womic17- nlinjmuln 18 miesięcy
l) czltll, ll,ir,,ll,rlll, l < ll ic.lc, J

4. Dosta\łca Zapewni dostęp do systelnLl monltolowania pojazdów dostoso$,env do po|r./eb
Zamawiająccgo, Ilość stanowisk kon]pulefow)rch 01aZ osólr uprawnionlch l1linlInuIn 5 nic
rvięcej niż l5,

5, S)sten rnonitolo\łaDja stacji paliw nlUsi bYć dostosowany do obsłrrgi mininluln .l0
pojazdó$, i urząd7cIl ofn7 ]iillinllui 50 kielowcó\ł,


