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D.-M OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ URZĄDZENIA  ZWIĄZANE Z ŚKUP 
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  z wykonaniem obiektów małej 
architektury , urządzeń (typu Stacjonarne Automaty Doładowania Kart –„biletomat”, parkomat) oraz robót pomocniczych w ramach 
zadania:  
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych Węzeł Przesiadkowy Brynów. 
 
1.1    Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.2  Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót zgodnie z lokalizacją  w Dokumentacji Projektowej 
związanych z: wykonaniem elementów małej architektury (w tym ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, donic,  elementów 
dekoracyjnych  kamiennych); urządzeń typu Stacjonarne Automaty Doładowania Kart –„biletomat, parkomat oraz robót pomocniczych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie, dostarczenie i montaż wyposażenia 
określonego w przedmiocie specyfikacji i PROJEKCIE.  
Standard, ilość i rodzaj wyposażenia należy przyjąć zgodnie z dokumentacja techniczna, przedmiarami , SST.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej STWiORB określenia są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB  
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2 MATERIAŁY 
 
 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o 
udokumentowanym pochodzeniu.  
Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być wyraźnie 
opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora, Użytkownika. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z 
obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy.  
Zamiana przez Wykonawcę wyrobów, materiałów urządzeń i rozwiązań wskazanych w opisach na równoważne podlega każdorazowo 
uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem, Użytkownikiem.  
Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej posiadać oznakowanie CE.  
Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w projekcie i specyfikacji, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie kosztu 
ich transportu i montażu oraz wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, 
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.  
 
ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI 

Proponuje się przyjąć rozwiązania , które będą tożsame z rozwiązaniami zastosowanymi w mieście Katowice.  

Cechy charakterystyczne ławki: 

 Wymiary 170 cm x 83,5 cm x 63 cm,  

  materiał boków / konstrukcji dowolna stal (nierdzewna,)  

 materiał siedziska / oparcia dowolne drewno (gatunki polskie i egzotyczne)  

 wysokość z oparciem  

 kształt siedziska proste  

 ułożenie listew siedziska podłużne  

 możliwość zestawiania w ciągi tak  

 podłokietnik tak  

 stylistyka  retro, lekka, obła  

 wymagany montaż do podłoża 
Przykład 
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Cechy charakterystyczne kosza na śmieci: 

 stylistyką dostosowany do ławki 

 pojemność min. 40 l 

 Materiały dowolna stal (nierdzewna), drewno dowolne (gatunki polskie i egzotyczne)  

 Wymagany montaż do podłoża, 
 

STOJAKI NA ROWERY 

Proponuje się przyjąć rozwiązania , które będą tożsame z rozwiązaniami zastosowanymi w mieście Katowice.  

Cechy charakterystyczne: 

 Wymiary podstawowe: 80cmx8cmx80cm  

 materiał wykonania: wysokiej jakości stal nierdzewna , gwarantująca długi czas użytkowania i odporność na warunki 
atmosferyczne 

 Typ materiału: płaskownik stalowy,  

 miejsce przypięcia roweru: do ramy,  

 Wymagany montaż do podłoża Kotwy 2 szt. na 1 stojak, kotwa M12FI 12 
Przykład 

 

 
 

ELEMENTY DEKORACYJNE KAMIENNE 

 

Cechy charakterystyczne: 

 materiał wykonania ;konglomerat marmuru 

 wymiary podstawowe 1980 x 1210 x 600 mm 

 wykończenie błysk 

 Wymagany montaż do podłoża, 
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DONICE 
W projekcie zastosowano  donicę TYP1.  
Materiał wykonania zastosowanych donic musi być odporny na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne, a także na zarysowania oraz 
ścieranie. Musi posiadać zerową nasiąkliwość w związku z czym być odporny na zamarzanie i pękanie. Materiał wykonania musi być 
odporny na warunki atmosferyczne czyli niskie i wysokie temperatury (w przedziale od -20°C do +40°C), opady deszczu, śniegu, gradu, 
a także intensywne nasłonecznienie. 

 
DONICA TYP1 

 
Cechy charakterystyczne donicy TYP1: 

 materiał wykonania: beton syntetyczny; 

 waga: 365 kg (pusta donica); 

 pojemność: 499 l; 

 średnica górna: 221cm., średnica dolna: 64 cm (Rys.1); 

 wysokość: 41 cm (Rys.1); 

 kolor donicy: biały RAL9001 lub 9002 lub 9003 (zgodnie z Wiz. 1). 
Donica musi posiadać odwodnienie w postaci otworu o średnicy 7,5 cm. W celu uniknięcia wysypywania się 

warstwy drenażowej należy odwonienie zabezpieczyć siatką stalową o średnicy oczek 8 mm. 
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Rys. 1. Wymiary donicy (mm) TYP1. 
 
 

 
Wiz.1.  Wizualizacja projektu z zastosowaniem donicy TYP1.  
 
 
URZĄDZENIA (TYPU STACJONARNE AUTOMATY DOŁADOWANIA KART –„BILETOMAT 
 
Dostarczone i zamontowane urządzenia muszą współdziałać z systemem ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych ) działającym na 
terenie miasta Katowice. 
 
Podstawowe funkcje stacjonarnego automatu doładowania kart:  

 Sprzedaż niespersonalizowanych elektronicznych kart (ŚKUP).  

 Doładowanie kart poprzez wpłacanie gotówki, płatność kartą płatniczą lub realizację doładowania wykonanego 
przez Internet.  

 Sprzedaż biletów przy użyciu kart ŚKUP (zapisanie na niej uprawnień do usług).  

 Zakodowanie biletu okresowego na nośniku elektronicznej legitymacji studenckiej.  

 Sprawdzenie danych na karcie ŚKUP m.in. okresu ważności i rodzaju biletu, stanu konta, przyznanych uprawnień.  

 Sprzedaż biletów okresowych (zapisanie na karcie wykupionych uprawnień, uług).  

 Sprzedaż papierowych biletów jednorazowych.  

 Przyjmowanie i wydawanie monet w walucie PLN (10gr,20gr,50gr,1zł,2zł,5zł).  

 Przyjmowanie banknotów w PLN (10zł,20zł,50zł,100zł).  

 Wykonywanie transakcji płatniczych kartami debetowymi i kredytowymi ( VISA, MASTERCARD), w tym również 
dokonywanie płatności „zbliżeniowej” kartami typu VISA payWave i MASTERCARD payPass.  

 Każdy automat musi posiadać własną serię sprzedawanych biletów papierowych oraz min. 9-cio cyfrową numerację 
(narastającą wraz ze sprzedażą biletów), np. AAA000000001, gdzie AAA-oznacza automat, 000000001- nr 
kolejnego biletu. Ponadto każdy rodzaj biletu ma mieć indywidualny symbol (znacznik).  

 Informowanie o komunikacji miejskiej oraz usługach partnerów projektu, rozkładach jazdy wg wybranego 
przystanku, obowiązujących taryfach a także innych komunikatach informacyjnych podanych przez KZK GOP i 
innych partnerów projektu.  

 Prowadzenie statystyk zbiorczych z uwzględnieniem daty i godziny sprzedaży (zdarzenia), ilości oraz wartości ze 
względu na rodzaj:  

- sprzedanych papierowych biletów jednorazowych,  
- sprzedanych biletów okresowych,  
- sprzedanych kart ŚKUP,  
- doładowania kart ŚKUP,  
- rejestr usterek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wymagania techniczne:  

 Automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu.  

 Autoamt musi posiadać oprogramowanie, które będzie zgodne z Systemem ŚKUP, 

 Konstrukcja automatu musi spełniać normy bezpieczeństwa CE oraz posiadać minimum klasę ochrony IP 54. 
Dostarczone automaty oraz ich części składowe, a także elementy instalacji muszą posiadać aktualne certyfikaty i 
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homologacje wymagane przez polskie prawo i prawo Unii Europejskiej oraz inne przepisy prawne wymagane dla 
tego typu urządzeń.  

 Urządzenie ma być przystosowane do montażu na zewnątrz, z mocowaniem do podłoża w sposób 
uniemożliwiający jego przesunięcie, przewrócenie czy demontaż przez osoby niepowołane, przy jednoczesnym 
zachowaniu łatwości wymiany automatu przez obsługę serwisową.  

 Automat ma być odporny na wpływ czynników atmosferycznych występujących na terenie GOP-u i zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie w zakresie temperatur powietrza od –25˚C do +50˚C z zastosowaniem wewnętrznego 
systemu wentylacyjno – grzewczego.  

 W przypadku przekroczenia parametrów pracy, mogących spowodować uszkodzenie podzespołów, automat musi 
się automatycznie wyłączyć (z wyjątkiem sytuacji dokończenia rozpoczętej transakcji).  

 Automat musi posiadać ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, tzn. mieć konstrukcję 
(elementy), która nie jest wrażliwa na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia, a także nie powoduje zakłóceń 
w swojej pracy (zastosowane podzespoły między sobą).  

 Obudowa automatu musi być wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 2,5mm, musi mieć zaokrąglone 
krawędzie zewnętrzne, bez żadnych wystających elementów, a także dużych szczelin i otworów. Wszystkie otwory 
wrzutowe i wyrzutowe powinny być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych jak i 
przed próbami celowego blokowania, zapychania czy wkładania w nie obcych przedmiotów. Próba celowego 
zapychania któregokolwiek otworu wrzutowego musi kończyć się czasowym unieruchomieniem funkcji 
odpowiedzialnych za sprzedaż w automacie (komunikat na ekranie) i przesłaniem odpowiedniej informacji do CPD.  

 Powierzchnia automatu ma być gładka, pomalowana na kolor szary RAL 7035 (lub odpowiednikiem z innej palety 
kolorów, po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego), na obudowie musi się znaleźć logo ŚKUP i napis 
„AUTOMAT ŚKUP”. Napis ma być wykonany na tylnej i bocznych stronach automatu, farbami odpornymi na 
czynniki atmosferyczne i dewastacje (z zastosowaniem powłoki antygraffiti). Dodatkowe napisy czy informacje (w 
postaci naklejki) umieszczone na automacie powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (odklejeniem, 
popisaniem). Zamawiający do 30 dni po zawarciu umowy ustali z Wykonawcą wymiary loga i napisów, które będą 
wykonane na obudowie automatu oraz ewentualne odstępstwa kolorystyczne automatów.  

 Automat powinien być zasilany prądem zmiennym 230 V. Musi posiadać funkcję podtrzymania pracy w razie zaniku 
napięcia 230V. W przypadku zaniku napięcia automat musi zakończyć ostatnio wykonywaną transakcję (sprzedaż, 
doładowanie, funkcja informacyjna), zapisać wszystkie dane i automatycznie się wyłączyć. O zaistniałym zdarzeniu 
automat niezwłocznie musi przesłać informację do CPD. Ponadto podtrzymanie bateryjne, podczas braku zasilania 
sieciowego, ma umożliwić komunikację z CPD tzn. wysłać informację statystyczną o wielkości sprzedaży oraz 
wysyłać informację m.in o otwarciu drzwi automatu, np. przy próbie włamania. Zamawiający w ten sposób chce 
mieć możliwość kontroli stanu automatu przy braku zasilania, tzn. że nie wystąpi sytuacja otwarcia automatu bez 
przesłania informacji o tym fakcie do CPD. Po „powróceniu” napięcia 230V, automat automatycznie powinien się 
uruchomić i przejść do normalnego trybu pracy.  

 Automat ma być wyposażony w kolorowy ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej min 15”, jasności min. 400cd/m2, 
kontraście min. 500:1 i rozdzielczości min. 1024x768 pikseli w 16 bitowym trybie kolorów. Ekran musi być odporny 
na warunki atmosferyczne i zapewniać dobrą widoczność przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Konstrukcja ekranu 
ma zapewniać łatwą i pewną obsługę „gołą ręką”, jak również obsługę nawet w rękawiczkach. Ponadto ma być 
odporny na próby uszkodzenia uderzeniami twardymi przedmiotami i na zrysowania. Ma spełniać funkcję 
wyświetlacza oraz urządzenia przyjmującego polecenia od klientów i obsługi serwisowej (po otwarciu drzwi ma 
istnieć możliwość obrócenia ekranu i pracy na nim w trybie serwisowym). Dopuszczalne jest inne rozwiązanie 
techniczne, niż obrotowy ekran dotykowy, pod warunkiem zastosowania drugiego wewnętrznego panelu sterowania 
z wyświetlaczem, który umożliwi obsłudze serwisowej wykonywanie pełnego zakresu czynności serwisowych.  

 
Drukarki:  

 Automat ma być wyposażony w trzy niezależne drukarki termiczne z własnym podajnikiem papieru i automatyczną 
gilotyną obcinającą papier po zakończeniu wydruku. W chwili dostarczenia automatów, dwie drukarki mają służyć 
do wydruku papierowych biletów jednorazowych, a trzecia do wydruku potwierdzającego wykonanie określonej 
transakcji. Zamawiający ma mieć możliwość ustawienia drukarek na:  

 
- cykliczne przełączanie się drukarek, np. co dobę lub,  
- ciągłą pracę jednej drukarki, a druga pełni wówczas funkcję rezerwową (staje się aktywna w przypadku usterki lub 
awarii 1-szej).  

 W automacie ma istnieć możliwość wyboru otrzymania wydruku potwierdzającego wykonaną transakcję (np. w 
formie - potwierdzenie: tak lub nie).  

 Wydruk potwierdzający transakcję musi zawierać:  
 

- w przypadku transakcji wykonanej kartą ŚKUP: numer karty (4-ry ostatnie cyfry), rodzaj transakcji, numer i 
lokalizację automatu, datę, godzinę (gg:mm:ss), kwotę,  
- w przypadku transakcji gotówkowej: rodzaj transakcji, numer i lokalizację automatu, datę, godzinę (gg:mm:ss), 
kwotę, 
- w przypadku transakcji kartą płatniczą lub kredytową wydruk ma być zgodny z wymaganiami organizacji 
płatniczych VISA i MASTERCARD.  

 Jedna z drukarek musi być przystosowana do wykonywania wydruków fiskalnych, które będą realizowane po 
wprowadzeniu obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w automacie.  

 Drukarki muszą mieć możliwość zastosowania papieru termicznego o gramaturze od 80g/m2 do 160g/m2,oraz rolki 
o średnicy min.160mm i szerokości 75mm.  

 Szerokość drukowanego biletu ma wynosić 75mm a długość 33mm.  

 Czas wydruku biletu (potwierdzenia) od momentu uiszczenie opłaty za transakcję do momentu wyrzutu biletu 
(potwierdzenia) nie może być dłuższy niż 15 sekund.  

 W drukarce powinny być zainstalowane czujniki końca papieru i w przypadku zbliżanie się końca papieru musi 
nastąpić zgłoszenie tej informacji do CPD.  

 W przypadku braku papieru (lub awarii) w jednej z drukarek, funkcje drukowania przejmuje druga drukarka. 
Automatycznie informacja o tym fakcie musi być przesłana do CPD.  

 W przypadku awarii oraz braku papieru w drukarkach odpowiedzialnych za wydruk biletów, automat ma się 
unieruchomić w zakresie sprzedaży biletów papierowych (powiadomić o tym CPD) i wyświetlić na ekranie 
odpowiednią informację.  



Meritum Projekt  6 

 W przypadku braku papieru w drukarce drukującej pokwitowania, automat ma mieć aktywne wszystkie swoje 
funkcje, a w trakcie wykonywania transakcji wyświetlić komunikat: „transakcja bez potwierdzenia: tak lub nie” i 
dokończyć operację w przypadku akceptacji. W przypadku rezygnacji przejść do głównego ekranu. Równocześnie 
wysłać informację do CPD o braku papieru w drukarce do pokwitowań.  

 
Zabezpieczenia:  

 Automat musi być zabezpieczony przed dostępem do jego wnętrza min. 3 mechanizmami zabezpieczającymi, w tym 
atestowanymi zamkami patentowymi. Drzwi frontowe muszą posiadać minimum 5-cio punktowe ryglowanie.  

 Każde otwarcie automatu musi być zabezpieczone poprzez identyfikacje osoby obsługującej za pomocą nośnika danych (np. 
karta pamięci) oraz podanie kodu PIN (nie mniej niż 4 znaki), który umożliwia dostęp do odpowiedniego poziomu funkcji 
automatu (inny kod dla obsługi serwisowej – naprawy, konserwacja, inny dla pracy z gotówką – wybór pieniędzy, uzupełnienie 
zasobników).  

 Konstrukcja i oprogramowanie automatu mają być tak wykonane, aby nie było możliwości skasowania danych zapisanych w 
pamięci automatu.  

 Każdorazowe otwarcie urządzenia musi być rejestrowane oraz automatycznie sygnalizowane do CPD. W przypadku 
nieuprawnionej ingerencji lub podaniu nieprawidłowego kodu PIN lub nie zalogowaniu się do systemu w czasie 20-sekund od 
momentu otwarcia drzwi musi nastąpić unieruchomienie automatu wraz z powiadomieniem o zaistniałej sytuacji CPD.  

 Automat musi być wyposażony w automatyczną blokadę kanału wrzutowego monet. Wszystkie otwory wrzutowe (w 
szczególności kanał wrzutowy monet) w automacie powinny być zamknięte, gdy są one nie używane.  

 Podzespoły z pieniędzmi powinny być wydzielone i odpowiednio zabezpieczone (mechanicznie lub elektronicznie), 
uniemożliwiając dostęp do nich przez nieuprawnione osoby.  

 Kaseta z monetami, kaseta z banknotami, moduły do wydawania reszty muszą być zabezpieczone, przed wyciągnięciem z 
automatu, zamkami patentowymi (każdy zamek innym rodzajem klucza). Kasety mogą być dodatkowo zabezpieczone 
blokadą elektroniczną.  

 Kaseta z monetami oraz kaseta z banknotami w momencie ich wyjęcia z automatu muszą szczelnie i automatycznie się 
zamykać. Ponadto muszą posiadać dodatkowym zamek patentowy zabezpieczający je przed otwarciem.  

 Kaseta na monety powinna być wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o pojemności min. 6 litrów. Powinna posiadać 
elektroniczny układ zawierający niepowtarzalny nr identyfikacyjny, który będzie uniemożliwiał powtórne włożenie kasety przy 
wykonaniu wymiany. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną.  

 Kaseta na banknoty (jedna kaseta dla wszystkich nominałów) powinna posiadać pojemność min. 1000 banknotów. Powinna 
posiadać elektroniczny układ zawierający niepowtarzalny nr identyfikacyjny, który będzie uniemożliwiał powtórne włożenie 
kasety przy wykonaniu wymiany. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną.  

 Do wszystkich automatów ma być dostarczony ten sam zestaw kluczy (do drzwi, kasety na bilon, kasety na banknot, itd.). 
Każdy element automaty wyposażony w zamek ma posiadać inny rodzaj wkładki oraz jednocześnie jeden zestaw kluczy ma 
otwierać wszystkie automaty. Niedopuszczalne jest, aby jeden klucz pasował do wszystkich podzespołów automatu.  

 Każdorazowa operacja związana z gotówką (wymiana kasety z bilonem, banknotami oraz napełnianie zasobników do 
wydawania reszty) oraz z serwisem musi być potwierdzona wydrukiem kontrolnym.  

 Wydruki kontrolne muszą zawierać w szczególności następujące dane:  

a) wydruk przy wymianie kasety z bilonem/banknotami:okres rozliczeniowy (od kiedy, do kiedy, data, minuta, godzina, rok),  

kolejny numer (narastający) z wyboru gotówki,  

identyfikator osoby wymieniającej kasetę,  

całkowita kwota w kasecie,  

ilość poszczególnych monet/ banknotów,  

numer wybieranej kasety,  

numer i lokalizację automatu,  

b) wydruk przy napełnianiu zasobników do wydawania reszty:  

data, minuta, godzina, rok, wejścia w tryb napełniania,  

data, minuta, godzina, rok, wyjścia z trybu napełniania,  

identyfikator osoby napełniającej zasobniki,  

stan początkowy – ilość poszczególnych zasobników (przed napełnieniem),  

stan końcowy – ilość poszczególnych zasobników (po napełnieniu),  

kwota uzupełnienia/ opróżnienia,  
numer i lokalizację automatu,  

c)wydruk przy opuszczeniu trybu serwisowego:  

data, minuta, godzina, rok, wejścia w tryb serwisowy,  

data, minuta, godzina, rok, wyjścia z trybu serwisowego,  

numer i lokalizację automatu,  

identyfikator serwisanta.  

 
Wymagania pozostałe:  

 Automat ma posiadać oprogramowanie, które będzie zgodne z Systemem ŚKUP.  

 Oprogramowanie automatu musi umożliwiać sprzedaż papierowych biletów jednorazowych i biletów okresowych dla innych 
organizatorów komunikacji miejskiej (w tym Partnerów Projektu nienależących do KZK GOP), wg. różnych taryf oraz wzorów 
biletów.  

 Automat musi prowadzić rejestrację sprzedanych kart ŚKUP. W momencie wydania karty użytkownikowi, do pamięci 
urządzenia ma zostać automatycznie zapisany numer sprzedanej karty.  

 Operacja wydania karty ŚKUP użytkownikowi przez automat, musi być zakończona żądaniem nadania numeru PIN wydanej 
karcie.  

 
 Urządzenie musi być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istotne dla obsługi klienta elementy takie jak: ekran 

dotykowy, klawiatura, otwory wrzutowe i wyrzutowe powinny być umiejscowione w taki sposób, aby m.in. osoby na wózkach 
inwalidzkich w sposób łatwy i wygodny mogły obsługiwać automat  

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej, serwisowej i eksploatacyjnej automatu, ich 
części składowych oraz instalacji sporządzonej w języku polskim. Dostarczona dokumentacja musi zawierać pełne i 
szczegółowe opisy wszystkich interfejsów, struktur protokołów wymiany informacji i baz danych, parametrów instalacji, a 
także opisy funkcjonowania i instalowania oprogramowania automatów.  
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Powyższe dane wyspecyfikowano zgodnie z wytycznymi  z KZK GOP . 
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PARKOMAT 

Dostarczone i zamontowane parkomaty muszą współdziałać z systemem ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych ) działającym na 

terenie miasta Katowice. Jest to system zautomatyzowanego pobierania opłat za parkowanie połączony z opłatami za przejazd 

transportem publicznym. 

 
Parkomat jest urządzeniem umożliwiającym użytkownikowi dokonać zapłaty za czas postoju. Po wybraniu szacowanego czasu 
parkowania i wpisaniu numeru rejestracyjnego, parkomat wyświetli informację o kwocie należnej za parkowanie, a użytkownik musi 
mieć możliwość wyboru formy płatności (kartą ŚKUP lub gotówką). Po dokonaniu zapłaty użytkownik otrzyma bilet potwierdzający 
zapłatę za parkowanie, który musi umieścić za szybą pojazdu. W przypadku wykonania zapłaty za pomocą karty ŚKUP, parkomat po 
sprawdzeniu czy na karcie są wystarczające środki, pobierze opłatę za określony przez użytkownika czas. Jeśli czas postoju będzie 
krótszy od opłaconego przez użytkownika, w przypadku ustalenia takiej taryfy, ma możliwość zwrotu za niewykorzystany czas 
parkowania (poprzez wykonanie tzw. Check out-a). Wówczas należny zwrot powinien zostać zapisany na karcie. W przypadku 
korzystania z opcji Park&Ride (polega na tym, że po wybraniu z menu finkcji P&R, urządzenie żąda wpisnia numeru rejestracyjnego. 
Nastepnie wymagane jest przyłożenie do czytnika karty ŚKUP. Jeśli na karcie znajduje się ważny bilet okresowy , parkomat wydrukuje 
darmowy bilet P&R , który będzie upaważaniał do bezpłatnego postoju. Brak kontraktu na karcie skutkował będzie odmową wydania 
buletu P&R ), parkomat powinien uwzględnić odpowiedni rabat.  
 
Podstawowe funkcje parkomatu:  

 Obsługa elektronicznej karty ŚKUP,  

 Pobieranie opłat za parkowanie przy użyciu karty ŚKUP,  

 Pobieranie opłat za parkowanie monetami (5gr,10gr,20gr,50gr,1zł,2zł,5zł),  

 Wydawanie reszty,  

 Gromadzenie danych statystycznych o przeprowadzonych operacjach i transakcjach (gotówkowych i kartą), pracy 
urządzenia (rejestr usterek). Dane te powinny być przesyłane automatycznie do CPD, w określonym przez 
Zamawiającego interwale czasowym, nie mniej jednak niż raz na dobę lub zdalnie w dowolnym momencie,  

 Parkomat powinien posiadać budowę modułową oraz konstrukcję umożliwiającą bezproblemową wymianę 
poszczególnych podzespołów przez obsługę serwisową,  

 Parkomat musi działać w ramach portalu ŚKUP , 
 
Wymagania techniczne:  

 Parkomaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu,  

 Zamontowane na podstawie (fundamencie), która będzie zawierać metalowe elementy ,umożliwiajace 
zamocowanie parkomatu (śruby do mocowania wraz z  nakrętkami o fi 24 mm) do podłoża. 

 Parkomat musi posiadać oprogramowanie, które będzie zgodne z Systemem ŚKUP, 
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 Konstrukcja parkomatu powinna spełniać normy bezpieczeństwa CE oraz posiadać minimum klasę ochrony IP 54. 
Dostarczone parkomaty oraz ich części składowe, muszą posiadać aktualne certyfikaty i homologacje wymagane 
przez polskie prawo i prawo Unii Europejskiej oraz inne przepisy prawne wymagane dla tego typu urządzeń,  

 Urządzenie ma być przystosowane do montażu na zewnątrz, z mocowaniem do podłoża w sposób 
uniemożliwiający jego przesunięcie, przewrócenie czy demontaż przez osoby niepowołane, przy jednoczesnym 
zachowaniu łatwości wymiany parkomatu przez obsługę serwisową,  

 Parkomat ma być odporny na wpływ czynników atmosferycznych występujących na terenie GOP-u i zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie w zakresie temperatur od –25˚C do +50˚C z zastosowaniem wewnętrznego systemu 
wentylacyjno – grzewczego,  

 W przypadku przekroczenia ww. parametrów , mogących spowodować uszkodzenie podzespołów, parkomat musi 
się automatycznie wyłączyć,  

 Parkomat powinien posiadać ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, tzn. mieć 
konstrukcję (elementy), która nie jest wrażliwa na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia a także nie 
powoduje zakłóceń w swojej pracy (zastosowane podzespoły między sobą)  

 Obudowa parkomatu musi być wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 2,5 mm, musi mieć zaokrąglone 
krawędzie zewnętrzne, bez żadnych wystających elementów, a także dużych szczelin i otworów. Wszystkie otwory 
wrzutowe i wyrzutowe powinny być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych jak i 
przed próbami celowego blokowania, zapychania czy wkładania w nie obcych przedmiotów. Próba celowego 
zapychania otworu wrzutowego musi kończyć się czasowym unieruchomieniem parkomatu (komunikat na ekranie) i 
przesłaniem odpowiedniej informacji do CPD,  

 Powierzchnia parkomatu ma być gładka, pomalowana na kolor (zgodnie z tabelą parametrami technicznymi 
parkomatu ) z logiem ŚKUP oraz napisem „PARKOMAT ŚKUP”. Napis ma być wykonany na tylnej i bocznych 
stronach parkomatu, farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne i dewastacje (z zastosowaniem powłoki 
antygraffiti). Dodatkowe napisy czy informacje (w postaci naklejki) umieszczone na parkomacie powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem (odklejeniem, popisaniem).,  

 zasilanie parkomatów z zewnętrznej sieci elektrycznej, (230 VAC/50 Hz), dodatkowo wyposażony z panle 
słoneczny używany do ładowania akumulatora zapasowego. 

 W parkomacie powinien być zastosowany układ zabezpieczający akumulatory przed całkowitym rozładowaniem. W 
przypadku zbyt niskiego napięcia zasilania parkomat ma automatycznie się wyłączyć sygnalizując ten stan przez 
wysłanie właściwego komunikatu do CPD. Niedopuszczalna jest sytuacja wyłączenia się urządzenia w trakcie 
wykonywania transakcji,  

 Komunikaty mają być wyświetlane na alfanumerycznym wyświetlaczu w co najmniej dwóch wierszach po 16 
znaków w każdym. Wyświetlacz ma być odporny na próby uszkodzenia uderzeniami twardymi przedmiotami i na 
zarysowania. Wybór operacji wykonywanych w parkomacie, dokonywany ma być za pomocą min. 5 przycisków 
piezoelektrycznych, wandaloodpornych opisanych tekstowo. Przy pomocy przycisków użytkownik ma mieć 
możliwość wyboru taryfy (czasu parkowania), opcji zapłaty (gotówka, karta ŚKUP), a także anulowania transakcji 
Na drzwiach ma być umieszczona instrukcja obsługi parkomatu wraz z obowiązującą taryfą za postój (w 3 językach: 
polskim, niemieckim, angielskim).  

Drukarka:  

 Parkomat ma być wyposażony w drukarkę termiczną z własnym podajnikiem papieru i automatyczną gilotyną 
obcinającą papier po zakończeniu wydruku,  

 Każdy bilet parkingowy wydrukowany przez parkomat, powinien posiadać co najmniej następujące informacje:  
Numer biletu (min. 6–cio cyfrowa numeracja, narastająca),  

 Data, godzina, minuta wystawienia biletu (czas rozpoczęcia parkowania),  

 Data, godzina, minuta upływu czasu opłaconego postoju,  

 Opłacony czas i kwota opłaty za postój,  

 Numer rejestracyjny pojazdu,  

 W przypadku operacji wykonanej kartą ŚKUP, numer karty.  

 W przypadku aktywnej funkcji (taryfy) zwrotu środków za niewykorzystany czas parkowania, wówczas bilet 
parkingowy powinien zawierać co najmniej powyższe informacji z wyłączeniem:  

Data, godzina, minuta upływu czasu opłaconego postoju,  

Opłacony czas i kwota opłaty za postój,  

 Po wprowadzeniu obowiązku ewidencji pobierania opłat za pomocą parkomatów przy zastosowaniu kas 
rejestrujących, drukarka musi być przystosowana do wykonywania wydruków fiskalnych,  

 Drukarka musi mieć możliwość zastosowania papieru termicznego o gramaturze od 80g/m2 do 160g/m2 oraz rolki o 
średnicy min.160mm i szerokości min.50mm,  

 Rozmiar oraz treść drukowanych biletów parkingowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w terminie do 30 dni 
po zawarciu umowy,  

 Czas wydruku biletu od momentu uiszczenia opłaty do momentu wyrzutu biletu nie powinien być dłuższy niż 15 
sekund,  

 W drukarce powinny być zainstalowane czujniki końca papieru i w przypadku zbliżanie się końca papieru musi 
nastąpić zgłoszenie tej informacji do CPD,  

 W przypadku awarii drukarki lub braku papieru, parkomat ma się unieruchomić ,powiadomić o tym CPD i wyświetlić 
na ekranie odpowiednią informację.  

Zabezpieczenia:  

 Parkomat musi być zabezpieczony przed dostępem do jego wnętrza min. 3 mechanizmami zabezpieczającymi 
(mechanicznymi lub elektronicznymi), w tym atestowanymi zamkami patentowymi. Drzwi frontowe powinny 
posiadać minimum 4-ro punktowe ryglowanie,  

 Każde otwarcie parkomatu musi być zabezpieczone poprzez identyfikację osoby obsługującej za pomocą nośnika 
danych (np. karta pamięci) oraz podanie kodu PIN. Pozytywna weryfikacja, uprawnia obsługę do ustalonego 
poziomu funkcji parkomatu (inny kod dla obsługi serwisowej – naprawy, konserwacja, inny dla pracy z gotówką – 
wybór, doładowanie),  

 Konstrukcja i oprogramowanie parkomatu mają być tak wykonane, aby nie było możliwości skasowania danych 
zapisanych w pamięci urządzenia,  
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 Każdorazowe otwarcie urządzenia musi być rejestrowane oraz automatycznie sygnalizowane do CPD. W 
przypadku nieuprawnionej ingerencji lub podania nieprawidłowego kodu PIN lub nie zalogowania się do systemu w 
czasie 20-sekund od momentu otwarcia drzwi musi nastąpić unieruchomienie parkomatu oraz powiadomienie CPD,  

 Parkomat musi być wyposażony w automatyczną blokadę kanału wrzutowego monet. Kanał wrzutowy w 
parkomacie powinien być zamknięty, gdy jest nie używany. Otwarcie kanału wrzutowego nastąpi dopiero po 
wyborze taryfy za parkowanie,  

 Podzespoły z pieniędzmi powinny być wydzielone i odpowiednio zabezpieczone (mechanicznie lub elektronicznie), 
uniemożliwiając dostęp do nich przez nieuprawnione osoby,  

 Kaseta z monetami, moduły do wydawania reszty muszą być zabezpieczone, przed wyciągnięciem z parkomatu, 
zamkami patentowymi (każdy zamek innym rodzajem klucza). Kaseta może być dodatkowo zabezpieczone blokadą 
elektroniczną,  

 Kaseta z monetami w momencie jej wyjęcia z parkomatu musi się szczelnie i automatycznie zamknąć. Ponadto 
musi posiadać dodatkowym zamek patentowy zabezpieczający ją przed otwarciem,  

 Kaseta na monety powinna być wykonana z blachy ze stali nierdzewnej o pojemności min. 4 litrów. Powinna 
posiadać elektroniczny układ zawierający niepowtarzalny nr identyfikacyjny, który będzie uniemożliwiał powtórne 
włożenie kasety przy wykonaniu wymiany. Kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną,  

 Parkomaty zlokalizowane w ramach jednej gminy mają mieć taki sam zestaw kluczy (do drzwi, kasety na bilon, itd.). 
Każdy element parkomatu wyposażony w zamek ma posiadać inny rodzaj wkładki oraz jednocześnie jeden zestaw 
kluczy ma otwierać wszystkie parkomaty (w ramach jednej gminy). Niedopuszczalne jest, aby jeden klucz pasował 
do wszystkich podzespołów parkomaru oraz jeden klucz pasował do parkomatów zlokalizowanych w różnych 
gminach,  

 Każdorazowa operacja związana z gotówką (wymiana kasety z bilonem oraz napełnianie zasobników do 
wydawania reszty) oraz z serwisem musi być potwierdzona wydrukiem kontrolnym,  

 Czynności związane z gotówką tj.: wybieranie gotówki, uzupełnianie modułów do wydawania reszty będą 
wykonywali pracownicy wskazani przez gminę w której zostaną zamontowane parkomaty.  

 
Wymagania pozostałe:  

 dostawa i uruchomienie automatów (parkomatów) do poboru opłat za parkowanie oraz ich utrzymanie (zapewni 
ciągłą pracę, wszystkie części zamienne, materiały eksploatacyjne: rolki papieru do wydruku biletów 
parkingowych,akumulatory oraz usuwanie wszystkich usterek i awarii) przez okres od uruchomienia 
poszczególnych urządzeń do końcowego odbioru,  

 zapewnienie właściwego integrowania się urządzeń z Systemem ŚKUP po stronie programowej jak i sprzętowej,  

 przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie samodzielnej obsługi i naprawy parkomatów 
(wiedza teoretyczna i praktyczna), a także w zakresie obsługi oprogramowania administracyjnego,  

 
Powyższe dane wyspecyfikowano zgodnie z wytycznymi  z KZK GOP. 
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3.SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
 
Roboty związane z montażem elementów małej architektury oraz parkomatów, biletomatów mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, tak jak tego wymagają 
przepisy, posiadające uprawnienia. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i 
p.poż.  
 
 
 
 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 4. 
 
Należy przewozić transportem z zabezpieczeniem ładunku przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wybór środków transportowych oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii materiału, jego objętości, technologii załadunku oraz odległości transportu. 
Przy transporcie elementów małej architektury należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć lokalizację w terenie zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
Montaż elementów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki budowlanej.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich zaświadczeń, każdorazowo przed wbudowaniem, muszą 
uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
dziennika budowy.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie z SST i 
PROJEKTEM. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały z rozbiórek zostaną wbudowane lub zastosowane podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym SST i PROJEKTU, 
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest  sz (sztuka ) ..  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.0000. Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 szt.  Robót objętych niniejszą STWiORB zawiera wg rodzaju: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonawnie robót ziemnych oraz fundamentów, 
- wykonanie zasilania wraz z podłączeniem urządzeń, 
- uruchomienie , 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 
- Szkolenia,  
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Karty techniczne.  

 Instrukcje montażu.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 
 
 

 


