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Załącznik nr 1 do umowy nr KD/NBZ/R/36/2016 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Wymagania ogólne: 

1) Automaty muszą być tego samego typu, fabrycznie nowe, 

2) Automaty muszą być przystosowane do pracy ciągłej na zewnątrz, 

3) Oprogramowanie sprzedażowe automatu ma prowadzić sprzedaż biletów w oparciu o ceny zawarte 

w bazie danych KURS przy założeniu że KD będą aktualizować oferty w bazie danych KURS; 

4) Wymiary minimalne: 

a) Szerokość – min. 900 mm. 

b) Wysokość – min. 1350 mm. 

c) Głębokość – min. 450 mm. 

2. Obudowa: 

1) Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min 2 mm z drzwiami, zabezpieczenie drzwi przy 

pomocy ryglowania wielopunktowego, 

2) Automaty biletowe muszą posiadać certyfikat CE oraz spełniać wymagania w zakresie obsługi przez 

osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, 

3) Kolor automatów ustalony z Zamawiającym, 

4) Powierzchnia automatu pomalowana farbami odpornymi na dewastację, 

5) Naklejki wraz z piktogramami do każdego automatu dostarczy Zamawiający, 

6) Automat musi posiadać: 

a) zabezpieczenie antywłamaniowe, antyprzewierceniowe z powiadamianiem, 

b) system alarmowy, 

c) oświetlenie przedniej części (drzwi) włączane czujnikiem zmierzchu. 

3. Obsługa sprzedaży: 

1) Automat musi być wyposażony w minimum 15 calowy kolorowy monitor TFT wyposażony w ekran 

dotykowy zapewniający płynną obsługę, również w rękawiczkach, 

2) Automat musi posiadać działające, przetestowane oprogramowanie sprzedażowe zgodne z taryfą Kolei 

Dolnośląskich S.A. obsługujące miedzy innymi sprzedaż biletów: 

a) z ulgą 100% (o wartości nominalnej 0,00 zł), 

b) jednorazowego na przejazd w jedną stronę lub Tam i z Powrotem, 

c) całodobowego, 

d) okresowego, 

e) na przewóz bagażu, wózka lub roweru pod opieką podróżnego, 

f) normalnego, 

g) ulgowego (ulga ustawowa, handlowa) wg obowiązujących w Kolejach Dolnośląskich S.A. 

3) Oprogramowanie automatów musi spełniać walory funkcjonalne wskazane przez Zamawiającego.  

4) Automaty muszą umożliwiać wprowadzenie (manualne) przez podróżnego na ekranie automatu jego 

danych osobowych (imię i nazwisko) z klawiatury ekranowej lub (oraz) też dawać możliwość wpisywania 

z klawiatury ekranowej nr kodu spółki (3 cyfry), a także przy niektórych rodzajach biletów również 

godziny rozpoczęcia ważności biletu. 

5) Każda transakcja sprzedaży biletów musi być zapisywana w postaci rekordu sprzedaży, który będzie 

generowany i zapisywany w wewnętrznej pamięci automatu.  

6) Automat musi umożliwiać przesyłanie danych o transakcjach (rekordach sprzedaży) do systemu 

sprzedaży o którym mowa w pkt. 7 poniżej. Dodatkowo automat musi umożliwiać zapis na nośniku 

zewnętrznym rekordów sprzedaży. 
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7) Przesyłane z automatów rekordy na temat dokonywanych transakcji muszą zawierać następujące 

informacje: 

a) jednostka służbowa – miejscowość w której znajduje się automat; 

b) nr automatu – numer automatu w danej jednostce służbowej; 

c) data transakcji wraz z czasem; 

d) data początkowa i końcowa okresu obowiązywania; 

e) kod oferty (rodzaj biletu – jednorazowy, miesięczny, kwartalny, itp. zgodny z numeracją systemu 

KURS); 

f) kod zniżki (oznaczenie ulgi zgodne z systemem KURS); 

g) nr taryfy (oznaczenie wersji cennika na podstawie którego została wyliczona cena biletu); 

h) stacja początkowa i stacja docelowa i przynajmniej dwie stacje pośrednie; 

i) odległość; 

j) należność brutto; 

k) Vat dla należności; 

l) informacja o poprawności przebiegu transakcji; 

m) wysokość ulgi; 

n) redkod; 

o) uzupełnienie kwoty do 100% wartości, przy zastosowaniu ulgi transportowej; 

p) przy rekordach zwrotu: kwota pierwotna, kwota zwrotu. 

8) Przekazywanie danych o transakcjach sprzedaży (rekordów sprzedaży oraz inna wymiana danych za 

pomocą transmisji bezprzewodowej lub przewodowej (GSM, LAN w zależności od lokalizacji i potrzeb) 

oraz nośników typu (flash). 

9) Obsługa sprzedaży biletów musi odbywać się w min. dwóch językach/polski, angielski/. 

10) Automat musi być wyposażony w min. 1 drukarkę termiczną obsługującą dwie rolki papieru. 

11) Automaty muszą mieć możliwość drukowania biletów z rolki, przy czym nadruk na bilecie powinien 

zawierać: 

a) serię i numer kolejny biletu; 

b) nazwę, logo i NIP przewoźnika; 

c) datę , godzinę i minutę zakupu; 

d) miejsce zakupu, stację wyjazdu i stację docelową; 

e) odległość taryfową; 

f) termin ważności; 

g) nazwę oferty; 

h) formę płatności (gotówką, kartą); 

i) wartość biletu w tym Vat; 

j) rodzaj, wymiar i krótki opis zastosowanej ulgi biletu (np. ulga handlowa 70% prac. ZT); 

k) adnotacje taryfowe tj. jedno lub kilka zdań w zależności od rodzaju biletu i ulgi, jaką zastosowano 

podczas sprzedaży biletu; 

l) możliwość zaprogramowania np. klasy wagonu (1 lub 2) i rodzaju pociągu (pociąg osobowy, pociąg 

specjalny); 

m) nr automatu, nazwa stacji – oznaczenie automatu. 

12) Wzory biletów muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

4. Obsługa płatności: 

1) Automat musi obsługiwać płatności dokonywane monetami i banknotami jak również przy pomocy kart 

płatniczych, w tym kart bezkontaktowych. Przy czym nie dopuszcza się możliwości realizacji transakcji 

mieszanych tj. gotówkowych i bezgotówkowych. 

2) Automat musi być wyposażony w: 
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a) min. 6 samo uzupełniających się zasobników na monety umożliwiających uzupełnianie tych 

zasobników z bilonu wrzucanego przez pasażerów; 

b) 3 dodatkowe zasobniki na monety – służące do wydawania reszty; 

c) kasetę końcową na monety o pojemności min. 5l; 

d) zestaw płatniczy wraz z oprogramowaniem składający się z: 

- czytnika stykowych kart płatniczych; 
- czytnika zbliżeniowych kart płatniczych; 
- Pin-Pada. 

 3) Automat musi przyjmować płatność za pomocą: 
a) min. 6 rodzajów monet tj.: 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
b) wszystkich rodzajów banknotów tj. 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł; 
c) płatniczych kart stykowych wyposażonych w chip lub pasek magnetyczny oraz bezkontaktowych 

kart płatniczych; 
4) Automat musi wydawać resztę za pomocą następujących rodzajów monet:  

1 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł, 2 zł, 5 zł; 
5) Automat musi wydawać resztę za pomocą banknotów: 10 zł, a opcjonalnie za pomocą 20 zł, 50 zł, 100 

zł, 200 zł. 
5. Obsługa automatu: 

1) Obsługa serwisowa automatu za pomocą uchylnego ekranu dotykowego. 
2) Automat musi zapewnić indywidualny tok logowania się dla obsługi serwisowej (do części nie związanej 

z funkcją pieniężną) jak i innych upoważnionych do obsługi osób pozwalający na jednoznaczną ich 
identyfikację. 

3) Po każdej operacji dokonanej w automacie, np. wymiana kasety na bilon powinien następować wydruk 
na potwierdzenie dokonania tej operacji wraz z informacją o liczbie monet z podziałem 
na poszczególne nominały jakie znajdują się w kasecie, nr  kasety wymienianej. 

4) Możliwość wygenerowania danych i wydruku przez osoby serwisujące automaty biletowe raportów 
i zestawień z informacjami o stanie poszczególnych podzespołów automatu np. o stanie magazynów 
itd., oraz rozliczeń z możliwością uzyskania informacji o np. liczbie sprzedanych biletów od rozliczenia 
do rozliczenia. 

5) Automat musi posiadać podwójne i stałe zabezpieczenie danych. 
6) Komunikacja z automatem realizująca powyższe funkcje w technologii GSM (moduł GSM) lub LAN 

(Ethernet) w zależności od lokalizacji i potrzeb. 
7)  Automat musi być wyposażony w system podtrzymywania napięcia pozwalający na  zakończenie 

ostatniej transakcji w przypadku zaniku zasilania. 
6. Warunki pracy: 

1) Temperatura pracy od -25 do +40 stopni Celsjusza; 
2) Wilgotność powietrza osiągająca 90%. 

7. Pozostałe wymagania, które musi spełniać automat biletowy: 
1) Zasilanie 230V, AC, UPS, 
2) Powiadamianie o stanie zapełnienia pojemników i stanie technicznym automatu do  systemu 

monitorowania, 
3) Automat musi być włączony do obecnie użytkowanego przez zamawiającego systemu sprzedaży oraz 

monitorowania i zarządzania automatami stacjonarnymi oraz mobilnymi. 
4) Wyposażenie dodatkowe dla pojedynczego automatu: 
 a) kasety końcowe – 2 sztuki (jedna na bilon, jedna na banknoty); 
 b) hoppery – 1 komplet. 

  
WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KD/NBZ/R/36/2016 

Lista ofert KD 

 

Kod oferty Nazwa oferty   
1 Bilet jednorazowy TAM  

21 Bilet jednorazowy  TAM /POWRÓT  
30 Bilet okresowy imienny miesięczny TAM  
31 Bilet okresowy imienny miesięczny TAM / POWRÓT  
12 JUNIOR SENIOR Oferty 12,13 sprzedawane zawsze 

na 1 blankiecie.  13 JUNIOR SENIOR 

602 Trasa podsudecka   

200 
BILET PROMOCYJNY MIESIĘCZNY  TAM/POWRÓT W 

CENIE 180,00 ZŁ   W RELACJI ŚWIDNICA  
MIASTO - WROCŁAW GŁ.   

600 Przewóz roweru  
605 Przewóz roweru  
614 Przwóz roweru  
615 Bagaż  
16 RAZEM Z KD Oferty 16,17 sprzedawane zawsze 

na 1 blankiecie.  17 RAZEM Z KD 

26 Leg. KD - 60% TAM  
27 Leg. KD - 60% TAM/POWRÓT  
60 Leg. KD - 60%  bilet okresowy miesięczny TAM  

61 
Leg. KD - 60%  bilet okresowy miesięczny TAM i 

POWRÓT  
47 PODRÓŻUJ Z KD  
56 Odcinkowy tygodniowy TAM  
57 Odcinkowy tygodniowy TAM i POWRÓT  

401 Bilet jednorazowy tam wg taryfy RAZEM  
421 Bilet jednorazowy TAM i POWRÓT wg taryfy RAZEM  
406 TARYFA RAZEM Odcinkowy tygodniowy TAM  

407 
TARYFA RAZEM Odcinkowy tygodniowy TAM i 

POWRÓT  
430 Bilet okresowy imienny miesięczny TAM  
431 Bilet okresowy imienny miesięczny TAM / POWRÓT  
161 RAZEM z KD TAM/POWRÓT Oferty 161,171 sprzedawane 

zawsze na 1 blankiecie.  171 RAZEM z KD TAM/POWRÓT 

506 DOBRY BILET  

230 
BILET PROMOCYJNY MIESIĘCZNY  TAM/POWRÓT W 

CENIE 180,00 ZŁ   W RELACJI DZIERŻONIÓW 
ŚL. - WROCŁAW GŁ. 

 

10 Pies  

11 Pies  

4 Bilet Senior 60+ TAM  
801 Promocja Drezdeńska (1 os., "TAM")  
802 Promocja Drezdeńska (1 os., "T/P", ważny 1 dzień)  
803 Promocja Drezdeńska (1 os., "T/P", ważny 14 dni)  
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805 
Promocja Drezdeńska (rodzina, "T/P", ważny 1 

dzień)  
806 Promocja Drezdeńska (rodzina, "T/P", ważny 14 dni)  
808 Promocja Drezdeńska (grupa, "T/P", ważny 1 dzień)  
809 Promocja Drezdeńska (grupa, "T/P", ważny 14 dni)  
509 DOBRY BILET  

507 DOBRY BILET TAM/POWRÓT  

810 BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY PRZEWÓZ ROWERU  

647 Przewóz roweru  
24 Senior 60+ TAM /POWRÓT  
37 Bilet dla współpodróżnego przejazd TAM  

 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr KD/NBZ/R/36/2016 
Wzór raportu sprzedażowego 

 
          
 Raport sprzedaży biletów za okres od……………….do………………….. 
             
             
 Lp. Numer   Lokalizacja automatu Płatność gotówką Płatność kartą  Ogółem 
   automatu (miejscowość)  Brutto Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto Netto VAT 
                         
                         
                       
  RAZEM                     
 
 
 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 4 do umowy nr KD/NBZ/R/36/2016 

Rozpatrywanie Reklamacji 
 
1. Datą wniesienia reklamacji, od której biegnie termin rozpatrzenia reklamacji jest każdorazowo data jej 

wpływu do …………………. albo KD w zależności do której ze Stron wpłynęła ona wcześniej.  
2. Za nieprawidłowości w zakresie wadliwego działania SAB, w tym bankowych systemów rozliczeń, 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie …………………….i rozpatruje reklamacje, nie później niż w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia wniesienia reklamacji.  

3. Reklamacje Klientów w zakresie wadliwego działania SAB będą przyjmowane przez……………………. w formie: 
1) zgłoszenia telefonicznego: tel. ……………………………;   
2) maila na adres: …………………………………………; 
3) listem poleconym na adres: ……………………………………………   ; 

4. W przypadku, gdy reklamacja o której mowa w ust. 2 zostanie dostarczona do KD, przekazuje on ją 
……………………: 
1) w formie elektronicznej (scan) na adres mailowy wskazany w ust. 3 pkt. 2 nie później niż w ciągu 4 dni 

roboczych od daty jej otrzymania;  
2) listem poleconym na adres wskazany w ust. 3 pkt. 3 w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania 

ich w formie elektronicznej lub w terminie krótszym, jeżeli jest to uzasadnione przez KD. 
5. Reklamacje Klientów dotyczące: 

1)  niewykonania lub nienależytego wykonania usług przewozowych, 
2)  wezwań do zapłaty, 
3)  zwrotu należności za Bilety, 

rozpatrywane są przez KD nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wniesienia reklamacji. Zasady 
rozpatrywania reklamacji zawiera ”Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt KD. 

6. W przypadku, gdy reklamacja o której mowa w ust. 5 wpłynie do ……………………, przekazuje on ją KD: 
1) w formie elektronicznej (scan) nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od daty jej otrzymania;  
2) listem poleconym na adres , zgodnie z ust. ……… w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania ich 

w formie elektronicznej lub w terminie krótszym, jeżeli jest to uzasadnione przez KD. 
7. Reklamacje od Klientów wniesione w formie elektronicznej przekazywane są drugiej Stronie w takiej samej 

formie z podaniem do wiadomości Klienta i zachowaniem wymaganego terminu. ………………… nie rozpatruje 
reklamacji o których mowa w ust. 5 i nie udziela odpowiedzi Klientowi o przebiegu i wynikach postępowania 
reklamacyjnego prowadzonych przez KD. 

8.   Reklamacje przekazywane są między Stronami do właściwych komórek: KD:  
1) ………………………………………………………………………………………………………………….....……………………........: 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………... 

9. W przypadku niezachowania przez ……………………..terminu przekazania reklamacji, skutkującego uznaniem 
roszczeń Klienta, które w przypadku terminowej odpowiedzi na reklamację nie zostałyby uznane, ………………. 
będzie obciążony kwotą wypłaconej przez KD należności na rzecz Klienta chyba, że Strony postanowią inaczej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Strony zobowiązują się do udzielania sobie wyjaśnień niezbędnych do 
rozpatrzenia reklamacji. Wyjaśnienia powinny być udzielone niezwłocznie lub w terminie zakreślonym przez 
Stronę żądającą wyjaśnień, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.  

11. W przypadku płatności za Bilet gotówką i niewydania Klientowi reszty lub wydania tylko jej części, ………………. 
dokona zwrotu Klientowi należnej reszty w drodze reklamacji rozpatrywanej przez ……………………………………...  

12. W przypadku płatności za bilet kartą płatniczą, SAB każdorazowo lub na żądanie Klienta wydrukuje 
potwierdzenie płatności, którego okazanie wymagane jest w przypadku zwrotu lub wymiany biletu w kasie. 
Jeżeli na skutek wadliwego działania SAB potwierdzenie płatności nie zostanie wydrukowane lub 
wydrukowane będzie nieczytelnie, zwrotu lub wymiany biletu Klient może dochodzić jedynie w drodze 
reklamacji, którą w części dotyczącej potwierdzenia płatności rozpatruje …………………… zgodnie z 
postanowieniami ust. 2 . 
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13. KD nie odpowiada za roszczenia Klienta powstałe na skutek wadliwego działania SAB, w tym również w 
zakresie płatności. 

14. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach nieprawidłowego działania SAB wynikających ze 
zdarzeń o charakterze siły wyższej ………………….. może wnieść do KD, reklamację dotyczącą pojedynczej 
nieprawidłowej transakcji. W przypadku uznania reklamacji Strony dokonają stosownych korekt. 
Reklamowane transakcje …………………. wykaże w raportach przekazywanych do KD raz na miesiąc. KD 
zobowiązuje się odpowiedzieć na otrzymany raport reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. 

 
 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 5 do umowy nr KD/NBZ/R/36/2016 

Lokalizacja pierwszych czterech biletomatów 
 

1. Węgliniec - budynek dworca lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca, 
2. Lubań Śląski - budynek dworca lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca, 
3. Trzebnica - budynek dworca lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca, 
4. Jaworzyna Śląska - budynek dworca lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca. 

 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 


