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Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP 10 - 2019 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu kolejkowego opartego o: 

infokiosk z drukarką, 5 wyświetlaczy gabinetowych oraz 1 wyświetlacz zbiorczy. Cały system objęty 

gwarancją na min. 36 miesięcy.  

1. Dostawa powinna obejmować sprzęt, wymagane oprogramowanie, montaż w tym wykonanie 

brakującej infrastruktury teletechnicznej, konfigurację, uruchomienie oraz instruktaż dla personelu.  

2. Gwarancja powinna obejmować bezpłatną aktualizację oprogramowania, naprawę sprzętu, 

usuwanie wszelkich awarii w okresie obowiązywania gwarancji. 

a) Przez „aktualizację oprogramowania” należy rozumieć wszelkie aktualizacje (w tym: patch, 

update, upgrade), opracowywane w celu: utrzymania oprogramowania w zgodności z 

przepisami prawa i/lub aktualizacje powstałe w wyniku prowadzonego przez producenta 

wewnętrznego procesu rozwoju oprogramowania. 

3. Gabinety oraz rejestracja znajdują się w jednym budynku w sąsiadujących pomieszczeniach. 

4. Wymagane funkcje systemu sterowania ruchem pacjenta: 

a) integracja z systemem WMS Mediqus Gabos Software Sp. z o.o. (w tym: pobranie informacji o 

zaplanowanych wizytach, potwierdzenie wizyty, anulowanie wizyty, pobieranie historii wizyt), 

b) wykonanie samodzielnej rejestracji na urządzeniu (infokiosku), 

c) sprawdzenie przez pacjenta na urządzeniu (infokiosku) historii wizyt w jednostce, 

d) sprawdzenie i potwierdzenie na urządzeniu (infokiosku) przybycia do placówki przez pacjenta 

zapisanego na wizytę w danym dniu, 

e) informacje o wezwaniu pacjenta wyświetlają się na wyświetlaczach gabinetowych oraz na 

wyświetlaczu zbiorczym umieszczonym w poczekalni. Prezentacja odbywa się w formie 

audiowizualnej, 

f) na wyświetlaczu zbiorczym kolejno wyświetlane są numery przywołania, 

g) na wyświetlaczach gabinetowych mogą być prezentowane informacje o zajętości (wolne, 

zajęte), numer aktualnie wezwanego pacjenta (numer jest wyświetlany do końca odbywającej 

się wizyty), zdjęcie, specjalizacja oraz imię i nazwisko lekarza, numer gabinetu (nazwa gabinetu), 
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prezentacja komunikatów może odbywać się zarówno w trybie graficznym jak i audiowizualnym, 

h) na wyświetlaczach gabinetowych i/lub na wyświetlaczu zbiorczym możliwość wyświetlania 

dodatkowych informacji multimedialnych, np. o planowanych akcjach profilaktycznych 

prowadzonych w placówce, 

i) urządzenie do systemu kolejkowego (Infokiosk) umożliwia pobranie biletu kolejkowego (po 

podaniu numeru identyfikującego pacjenta np. indywidualnego nr pacjenta w systemie 

szpitalnym, nr pesel, numerze karty pacjenta, etc.) oraz uzyskanie informacji o przewidywanym 

czasie wizyty, 

j) możliwość wyświetlania na ekranie infokiosku dodatkowych informacji poprzez funkcję 

wygaszacza ekranu: minimum pliki graficzne (np. jpg). Możliwość konfiguracji parametrów 

działania wygaszacza ekranu, 

k) przywołanie pacjenta odbywa się manualnie (za pomocą urządzenia bądź odpowiedniego 

przycisku w programie do obsługi infokiosku zainstalowanego na komputerze personelu) przez 

personel z możliwością zmiany kolejności przywołania (pacjent ma przypisany numer 

przywołania), 

l) wezwanie pacjenta do gabinetu wywoływane jest w systemie przez personel gabinetu. Personel 

ma wgląd w listę oczekujących do gabinetu. 

 

Wymagania sprzętowe:  

Infokiosk z funkcją automatu biletowego 

Cecha Opis 

Obudowa - wolno-stojąca obudowa 
- przystosowana do pracy wewnątrz budynku 
- wszelkie gniazda i połączenia wykonane są 
wewnątrz obudowy 
- dostęp do wnętrza możliwy za pomocą drzwi 
wyposażonych w zamek 
- obudowa posiada możliwość trwałego 
przytwierdzenia do podłoża 
- kolorystyka dopasowana do wymagań 
Zamawiającego 

Zasilanie 230V 

Ekran - ekran dotykowy (ilość punktów dotyku: min 4) 
- przekątna min 15” 
- rozdzielczość min 1280x1024 (4:3) lub 
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1366x768(16:9) 
 - jasność min: 200cd 

Jednostka sterująca - procesor min dwurdzeniowy o częstotliwości 
taktowania 1,8GHz lub więcej 
- Pamięć RAM min 4GB z możliwością rozbudowy 
- interfejs USB min 2 szt. 
- interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit 
- dysk twardy min. 64GB SSD 
 

Oprogramowanie - licencja na system operacyjny i oprogramowanie do 
obsługi infokiosku 
- obsługa Windows 7 i nowszy 

Drukarka termiczna - rozdzielczość min 180 dpi 
- druk termiczny 
- automatyczne ucinanie biletu  
- obsługa papieru o szerokości   57-58mm 
- interfejs USB 

 

 

Wyświetlacz gabinetowy/informacyjny -  5 szt. 

Cecha Opis 

Obudowa - możliwość montażu naściennego 

Ekran - przekątna min 10” 
- rozdzielczość min: 1280 x 800 lub 1366 x 768 

Jednostka sterująca - procesor czterordzeniowy o częstotliwości 
taktowania 1,2 GHz lub więcej 
- pamięć RAM min 1GB 
- interfejs Ethernet 10/100/1000 
- pamięć wewnętrzna min 8GB w tym min 1GB 
wolnej przestrzeni na partycji systemowej 
- interfejs kart MicroSD 

Oprogramowanie - system operacyjny umożliwiający instalację 
oprogramowania w technologii Adobe AIR  
- możliwość instalacji oprogramowania spoza sklepu 
producenta systemu operacyjnego 
- obsługa Windows 7 i nowszy i/lub Android 6.0 i 
nowszy 

Zasilanie POE lub/i zasilacz wtyczkowy 

 

Wyświetlacz informacyjny do poczekalni – 1 szt. 
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Cecha Opis 

Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie bądź 
przytwierdzenie do sufitu 

Ekran - przekątna min 32”  
- rozdzielczość  1920x1080 
- głośniki min 1W 
 

Jednostka Sterująca - procesor dwurdzeniowy o częstotliwości 
taktowania min 1,2GHz  
- interfejs USB 2.0 / 3.0 min 1 szt. 
- interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 
- pamięć RAM min 1GB z możliwością rozbudowy 
- pamięć wewnętrzna min 8GB w tym min 1GB  
wolne na instalacje aplikacji 

Oprogramowanie - system operacyjny + oprogramowanie do obsługi 
wyświetlacza informacyjnego 
- obsługa Windows 7 i nowszy i/lub Android 6.0 i 
nowszy 

 

Materiały eksploatacyjne 

Cecha Opis 

Papier do drukarki termicznej Papier do drukarki termicznej umożliwiający wydruk 
10 000 biletów 

 


