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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

USŁUGA SPRZEDAŻY BILETÓW WKD ZA POŚREDNICTWEM MOBILNYCH AUTOMATÓW BILETOWYCH 
WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ ORAZ PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE SKLEPU INTERNETOWEGO WRAZ 

Z USŁUGĄ SERWISOWĄ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYPISYWANIE ZAKUPIONYCH BILETÓW DO KART 
PŁATNICZYCH, SŁUŻĄCYCH DO SPRZEDAŻY BILETÓW NA PRZEJAZDY POCIĄGAMI URUCHOMIANYMI 

PRZEZ WARSZAWSKĄ KOLEJ DOJAZDOWĄ SP. Z O.O. 

 
 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie usługi pośredniczenia przez Wykonawcę w sprzedaży biletów na przejazd 
pociągami uruchamianymi przez Zamawiającego za pomocą 20 szt. mobilnych automatów biletowych, będących własnością 
Wykonawcy, zainstalowanych w pojazdach wskazanych przez WKD oraz wdrożenie i uruchomienie funkcjonalności sklepu 
internetowego wraz z przeniesieniem własności na Zamawiającego. 
 
I. Szczegółowy opis parametrów techniczno – funkcjonalnych Automatów biletowych 
 
AUTOMAT DO SPRZEDAŻY BILETÓW W POJAZDACH (WYMAGANIA MINIMALNE)  
Automat przeznaczony do zastosowania w pojazdach komunikacji kolejowej umożliwiający zakup biletów papierowych 
(jednorazowych i okresowych)  wraz z możliwością przypisania zakupionego biletu do karty płatniczej użytej podczas transakcji. 
 
1. Podstawowe cechy funkcjonalne Mobilnego Automatu Biletowego.  

 
1.1 Mobilny Automat Biletowy musi umożliwić pasażerowi: 
1.1.1 zakup papierowego biletu jednorazowego od razu skasowanego oraz okresowego zgodnego z taryfą WKD. W przypadku 

biletów okresowych obowiązuje 7-dniowy okres przedsprzedaży;  
1.1.2 zakup biletów jednorazowych bez wydruku. Bilety będą przypisane do karty płatniczej użytej podczas transakcji, 

biletomaty umożliwią sprawdzenie uprawnienia do przejazdu poprzez przyłożenie karty do czytnika automatu; 
1.1.3 zakup biletów okresowych bez wydruku (z zachowaniem możliwości 7-dniowej przedsprzedaży). Bilety będą przypisane 

do karty płatniczej użytej podczas transakcji, biletomaty umożliwią sprawdzenie uprawnienia do przejazdu poprzez 
przyłożenie karty do czytnika automatu;  

1.1.4 dokonanie płatności za bilety za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i MasterCard;  
1.1.5 dokonanie płatności za bilety za pomocą bezstykowych kart płatniczych systemów Visa PayWave i Mastercard PayPass;  
1.1.6 dokonanie płatności za bilety za pomocą płatności Blik;  
1.1.7 obsługę automatu za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego obsługiwanego przez dowolny przedmiot. 
 
1.2 Mobilny Automat Biletowy musi ponadto realizować następujące funkcje:  
1.2.1 rejestrować wszystkie zdarzenia związane z wydawaniem biletów, stanem modułów i czynnościami serwisowymi;  
1.2.2 zapewniać wymianę danych, w tym przekazywanie bezprzewodowo raportów ze sprzedaży do systemu automatów 

biletowych wraz z możliwością eksportu danych ze sprzedaży biletów z systemu automatów biletowych do pliku 
o formacie uzgodnionym z Zamawiającym;  

1.2.3 transmitować na bieżąco żądania obsługi serwisowej, tj. awarie urządzeń, sygnalizację końca zapasu papieru, otwarcie 
obudowy, itp.  

1.2.4 zapewnienie możliwości wyświetlania plansz informacji pasażerskiej oraz reklamowych przygotowanych przez 
Zamawiającego lub inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego. 

1.2.5 transmitować online dane ze sprzedaży biletów w czasie rzeczywistym do systemu statystycznego Zamawiającego, 
w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 

1.2.6 Automat musi dokonywać identyfikacji karty płatniczej i współpracować w tym zakresie z Systemem Centralnym, 
sklepem internetowym oraz urządzeniami kontrolerskimi firmy dokonującej kontroli biletów w pociągach WKD lub 
własnymi Zamawiającego celem weryfikacji uprawienia do przejazdu pasażera w ramach biletu przypisanego do karty 
płatniczej bez wydruku.  
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2. Elementy funkcjonalne automatu.  

 
2.1 Mobilny Automat Biletowy musi być wyposażony przynajmniej w:  
2.1.1 Przejrzysty sposób komunikacji z podróżnym w czterech językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński) i wyboru biletu 

przy pomocy wysokokontrastowego, kolorowego wyświetlacza dotykowego. Wyświetlacz powinien zapewniać wygodne 
i bezproblemowe korzystanie z automatu w każdym oświetleniu oraz przy użyciu dowolnego przedmiotu. Szczegółowe 
wymagania techniczne zostały określone w punkcie 3.2.;  

2.1.2 Drukarkę biletów papierowych umożliwiającą wydruk biletów z rolki na papierze o parametrach określonych w punkcie 
3.4 oraz wydruk potwierdzeń z transakcji bezgotówkowych. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone 
w punkcie 3.3.  

2.1.3 Czytniki stykowych i zbliżeniowych kart płatniczych umożliwiające transakcję kartami bankowymi co najmniej 
w systemach VISA i MasterCard. Dodatkowo rozwiązanie obsługujące karty płatnicze musi umożliwiać autoryzację 
transakcji płatniczej kodem PIN, posiadającym klawiaturę z oznaczeniami Braila. 

2.1.4 Podtrzymywany bateryjnie zegar czasu do oznaczania daty i czasu zakupu biletu z dokładnością do jednej sekundy, 
z automatyczną synchronizacją z serwerem czasu (dokładność 1sek. ma zostać zachowana przez 72 godziny – 1 dzień 
+ weekend), z automatyczną zmianą czasu na letni i zimowy – jeżeli będzie taka zmiana;  

2.1.5 Moduł transmisji danych w oparciu o bezprzewodową sieć GSM/GPRS/UMTS/LTE;  
2.1.6 Moduł zasilający wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia 

zasilającego co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie 
systemu.  

2.1.7 Automaty będą drukować bilety: 
- jednorazowe skasowane, 
-  okresowe z datą ważności wskazaną przy zakupie (możliwy 7-dniowy okres przedsprzedaży). 
Automaty muszą umożliwiać sprzedaż kilku różnych typów biletów podczas jednej transakcji (tzw. funkcja „koszyka”). 
Funkcja koszyka dot. wyłącznie biletów jednorazowych. W przypadku przypisania do karty płatniczej – wszystkie bilety 
będą przypisane do tej samej karty. 

 
3. Dane techniczne i wymagania jakie mają spełniać elementy urządzenia.  

 
3.1 Obudowa i konstrukcja Automatu:  
3.1.1 Automat powinien być zamknięty w odpornej na uszkodzenia i warunki otoczenia obudowie ze stali w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym, mocowanej w sposób uniemożliwiający kradzież automatu lub otwarcie jego drzwi przez 
nieautoryzowane osoby. Obudowa automatu powinna być elektrycznie odizolowana od konstrukcji pojazdu. Sposób 
i miejsce montażu określi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.1.2 Automat powinien posiadać aktualny certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 50155. 
3.1.3 Automaty muszą spełniać klasę ochrony minimum IP 54.  
3.1.4 Automaty muszą posiadać homologację pojazdową zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 10. 
3.1.5 Krawędzie zewnętrze obudowy ukształtowane tak, aby nie powodowały uszkodzenia odzieży lub zranienia pasażera. 

Będzie ona przymocowana na stałe do konstrukcji pojazdu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;  
3.1.6 Modułowa konstrukcja powinna uwzględniać możliwość montażu automatu w wersji wiszącej na stelażu - wewnątrz 

pojazdu, dostarczonego przez Wykonawcę;  
3.1.7 Konstrukcja powinna być odporna na wstrząsy jakie występują w trakcie typowej eksploatacji pojazdów komunikacji 

kolejowej;  
3.1.8 Gabaryty urządzenia nie mogą przekraczać 600 x 460 x 300 mm  (wysokość x szerokość x głębokość)  oraz wagi 20 kg 

(wraz z papierem do wydruków); 
3.1.9 Obudowa powinna być zabezpieczona zamkiem patentowym i mechanizmem ryglowym z blokadą mechaniczną w co 

najmniej 3 punktach, który uniemożliwia otwarcie siłowe (umiejscowienie zamka patentowego do otwierania drzwi 
automatu uzależnione będzie od zaproponowanego miejsca montażu).  

3.1.10 Automat powinien posiadać akustyczny alarm lokalny oraz alarm zdalny do systemu automatów biletowych Wykonawcy. 
Alarmy powinny być uruchamiane bezzwłocznie przy nieautoryzowanych próbach otwarcia automatu.  

 
 
3.2 Wyświetlacz:  
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3.2.1 Automat powinien być wyposażony w kolorowy co najmniej 10” ekran dotykowy o rozdzielczości min. 600 x 800 punktów 
i jasności co najmniej 800 cd/m2, który spełnia zarówno funkcję wyświetlacza, jak i urządzenia przyjmującego polecenia 
od pasażerów i obsługi technicznej. Interakcja z użytkownikiem poprzez wandaloodporny wyświetlacz umożliwiający 
obsługę w rękawiczce lub za pomocą innych przedmiotów. Ekran ten musi być odporny na działanie naturalnych 
czynników zewnętrznych (temperatura, wilgoć) i musi poprawnie reagować na dotykanie dowolnymi przedmiotami. 
Dodatkowo musi być odporny na próby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania 
(wandaloodporny).  

3.2.2 Pasażer powinien mieć możliwość obsługi w min. czterech językach – polskim, angielskim, niemieckimi i ukraińskim, 
w których odbywać się będzie operacja zakupu lub pozyskiwania informacji. Po wybraniu języka obcego nastąpi 
automatyczny powrót do języka polskiego po maks. 30 sekundach braku aktywności. Tłumaczenia opisów oraz ulg 
taryfowych prezentowanych na wyświetlaczu są po stronie Wykonawcy. 

3.2.3 Pasażer powinien mieć możliwość rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie. 
3.2.4 Automat musi być wyposażony w instrukcję obsługi zrozumiałą dla pasażera umożliwiającą bezproblemowy wybór biletu 

przy pomocy ekranu dotykowego. 
3.2.5 Wyświetlacz automatu powinien być wyposażony w powierzchnię antyrefleksyjną pozwalającą na dobrą widoczność 

elementów interfejsu przy nasłonecznieniu oraz oświetleniu wnętrza pojazdu. 
 
3.3 Drukarka powinna spełniać następujące wymagania:  
3.3.1 termiczna, monochromatyczna, z pełną obsługą grafiki, o rozdzielczości co najmniej 200 DPI umożliwiającą druk tekstu 

oraz grafiki, 
3.3.2 współpracująca z rolką papieru o gramaturze od 100 g/m2 do 120 g/m2, umożliwiająca wydruk co najmniej 2000 biletów 

bez konieczności wymiany rolki, 
3.3.3 z sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru (min. – 10% pozostałości),  
3.3.4 z minimalną prędkością wydruku w trybie tekstowym 150 mm/s, 
3.3.5 wymiary biletów jednorazowych i okresowych zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy, 
3.3.6 z naciągaczem lub innym rozwiązaniem technicznym uniemożliwiającym rozwijanie się rolki papieru biletowego.  
 
3.4 Bilety  
3.4.1 Automat powinien umożliwiać zakup wszystkich biletów dostępnych w taryfie biletowej Zamawiającego. 
3.4.2 Nadruk na biletach papierowych musi zawierać dane taryfowe biletu zgodnie z formatami przyjętymi przez 

Zamawiającego. Szczegółowe dane zostaną określone na etapie realizacji. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
parametry biletu tj. gramaturę, rozmiar, zabezpieczenia itp. oraz zapisy na biletach, których projekt przygotuje 
Wykonawca i przedłoży do akceptacji Zamawiającego. 

3.4.3 Automat powinien umożliwiać zdalną zmianę (poprzez sieć GSM) taryfy biletowej wraz z terminami jej obowiązywania. 
Zamawiający przekaże informację o zakresie zmian w taryfie biletowej co najmniej 20 dni przed jej implementacją.  

 
3.5 System diagnostyczny  
3.5.1 Wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii poszczególnych modułów 

poinformuje o niej za pomocą sygnalizacji świetlnej, komunikatów na wyświetlaczu oraz zarejestruje w pamięci kody 
błędów i wyśle je do systemu automatów biletowych.  

3.5.2 Automat będzie blokował możliwość sprzedaży, jeśli rolka z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie założona. 
W przypadku braku papieru automat biletowy wyświetla komunikat „Brak możliwości wydruku biletów. Możliwe jest 
wyłącznie kodowanie biletów na karcie płatniczej”. W tym przypadku do serwera z aplikacją serwisową musi być wysłana 
informacja o wyczerpaniu rolki lub wyłączeniu automatu. 

 
3.6 System zasilania  
3.6.1 Automat powinien być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania, jakim jest pokładowa sieć elektryczna pojazdu 

tj. z obwodów 24V. Urządzenie musi dopuszczać ±30% odchyłki napięcia sieci pokładowej 24V, występujące w czasie 
eksploatacji pojazdu (zakres pracy do 16,8V – 30V).  

3.6.2 Automat powinien być wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku 
napięcia zasilającego co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane 
zamknięcie systemu. Akumulator musi posiadać automatyczny układ ładujący w oparciu o zasilanie zewnętrzne 
o parametrach dostosowanych do jego charakterystyki.  
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3.7 Moduł rejestracji  
3.7.1 Urządzenia muszą być parametryzowane z poziomu plików konfiguracyjnych przygotowywanych na zewnętrznym 

komputerze i transmitowanych do urządzenia przy wykorzystaniu modułu transmisji.  
3.7.2 Dane transmitowane z urządzenia do komputera zewnętrznego muszą zawierać szczegółowy rejestr aktywności 

urządzenia (dziennik zdarzeń) oraz parametry identyfikacyjne (nr sieci, nr punktu). Parametry identyfikacyjne urządzenia 
i dziennik zdarzeń muszą być przechowywane w pamięci nieulotnej urządzenia. Dane zapisane w rejestrze aktywności 
powinny być przechowywane jako archiwum w pamięci urządzenia po udanej transmisji do komputera przez okres co 
najmniej 3 miesięcy.  

3.7.3 Tworzony przez urządzenie dziennik zdarzeń musi zawierać jednoznaczne rozpoznanie każdego zdarzenia oraz jego 
precyzyjne zorientowanie w czasie.  

3.7.4 Automat powinien posiadać rejestr wszystkich zdarzeń – związanych ze sprzedażą biletów, transakcjami kartami 
płatniczymi oraz zdarzeń technicznych (włączenia, usterki, ostrzeżenia).  

3.7.5 Raport w postaci pliku aktywności powinien być transmitowany do systemu automatów biletowych (automatycznie zaraz 
po wygenerowaniu). Raporty generowane w automacie oraz wszystkie inne operacje i komunikaty powinny być oparte 
o czas systemowy komputera automatu. Zegar komputera w automacie powinien być synchronizowany z serwerem 
czasu NTP przed każdorazowym uruchomieniem aplikacji sprzedażowej.  

 
3.8 Moduł transmisyjny  
3.8.1 Automat powinien bezzwłocznie wysyłać informację do systemu automatów biletowych o takich zdarzeniach jak awarie, 

kończąca się rolka taśmy z papierem biletowym, itp.  
3.8.2 Urządzenie powinno być wyposażone w moduł transmisji bezprzewodowej w oparciu o sieć telefonii komórkowej 

(transmisja pakietowa GSM/GPRS/UMTS/LTE). Dodatkowo powinno posiadać możliwość podłączenia do sieci Ethernet 
oraz przenoszenia danych przy pomocy przenośnych modułów pamięciowych podłączanych do złącza USB. Powyższe 
sposoby transmisji powinny być równoważne i pobranie danych jednym z nich powinno spowodować przeniesienie ich 
do archiwum (dane nie będą duplikowane). Moduł transmisji danych powinien również mieć możliwość przesyłania 
danych konfiguracyjnych i aktualizacji z systemu automatów biletowych do każdego automatu.  

3.8.3 Automaty muszą mieć możliwość automatycznego przełączania taryfy we wskazanym dniu na taryfę kolejną, 
zaprogramowaną przed dniem wejścia jej w życie. 

 
3.9 System automatów biletowych 
3.9.1 Dane z pojazdów, łączących się automatycznie z systemem powinny być przesyłane do Systemu automatów biletowych.  
3.9.2 System automatów biletowych powinien umożliwiać stały, zdalny dostęp do systemu Zamawiającemu na wybranej przez 

Zamawiającego ilości stanowisk.  
3.9.3 System automatów biletowych powinien realizować następujące funkcjonalności: 
3.9.3.1 zbieranie danych o transakcjach, przesyłanie plików konfiguracyjnych, 
3.9.3.2 dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne zestawienia sprzedaży (zbiorcze jak i z poszczególnych Automatów), 
3.9.3.3 zestawienie według obowiązujących ulg i taryf,  
3.9.3.4 możliwość eksportu powyższych raportów do arkusza kalkulacyjnego Excel oraz pliku PDF,  
3.9.3.5 możliwość eksportu danych ze sprzedaży biletów z systemu automatów biletowych do pliku o formacie uzgodnionym 

z Zamawiającym,  
3.9.3.6 posiadać narzędzie do zarządzania taryfami (zmiana cen i rodzajów biletów w ramach funkcjonującego drzewa 

taryfowego i dodawanie nowych biletów),  
3.9.3.7 możliwość zdalnego umieszczania informacji pasażerskiej oraz reklam na ekranach wszystkich automatów 

(z możliwością podziału na samodzielnie utworzone grupy biletomatów).  
3.9.3.8 posiadać narzędzie do automatycznej weryfikacji sprzedaży na automatach biletowych i rozliczeń sprzedaży 

pochodzących od agenta rozliczeniowego.  
 
3.10    Pozostałe wymagania oraz zakres warunków środowiskowych pracy Automatu:  
3.10.1 automaty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy na dzień złożenia oferty tzn. nie 

były wcześniej eksploatowane w żadnych pojazdach komunikacji miejskiej lub kolejowej i zawierać komplet 
oprzyrządowania niezbędny do poprawnego i kompletnego uruchomienia całości rozwiązania,  

3.10.2 każdy Automat musi posiadać swój niepowtarzalny numer.  
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3.10.3 Automat biletowy powinien być przeznaczony do instalacji wewnątrz pojazdu i funkcjonować prawidłowo w zakresie 
temperatur: od -25°C do +50°C. Automat powinien być wyposażony w funkcję podgrzewania w przypadku wystąpienia 
niskich temperatur oraz cyrkulacji powietrza i automatycznego wyłączania w celu ochrony przez przegrzaniem.  

 
4. Obsługa serwisowa i eksploatacyjna  
4.1 Obsługa automatu powinna być wykonywana przez pracowników Wykonawcy w zakresie wynikającym z przydzielonych 

uprawnień. Wielopoziomowość uprawnień powinna być realizowana za pomocą identyfikacji pracownika jego kartą 
serwisową autoryzującej otwarcie automatu. Wszystkie czynności powinny generować w rejestrze stosowne zdarzenie 
oraz powodować natychmiastowe przesłanie informacji do systemu automatów biletowych.  

4.2 Poziom serwisanta – dostęp wyłącznie do podajników taśm z papierem biletowym i innych funkcji serwisowych; 
rejestrowana powinna być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz stanu podajników po interwencji. 
Poziom administratora – pełny dostęp do konfiguracji automatu.  

4.3 Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usuwania wszelkich napisów, graffiti, naklejek, wlepek, a także 
dokonywania okresowego zewnętrznego czyszczenia Automatów. 

4.4 Wszelkie koszty eksploatacji, w tym koszt zakupu rolek termicznych oraz ich wymianę ponosi Wykonawca. 
4.5 Usuwanie zgłoszonych przez pasażerów lub pracowników Zamawiającego awarii automatów, zgłoszonych telefonicznie 

lub mailowo zgodnie z informacją umieszczoną na biletomacie. 
4.6 Realizowanie innych niezbędnych napraw automatów, w tym napraw spowodowanych aktami wandalizmu. 
4.7 Wdrażanie zmian w systemie biletowym. 
 
5. Montaż Mobilnych Automatów w pojazdach  
5.1 Automaty będą instalowane w pojazdach WKD, tj. w 14 pojazdach EN97 (typ 33WE) oraz 6 pojazdach EN100 

(typ 39WE).  
5.2 Automaty będą montowane przy wykorzystaniu stelaży dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty zajęcia powierzchni 

w przestrzeni pasażerskiej i zapewnienia w pojazdach zasilania elektrycznego wraz z ich doprowadzeniem do stelaży 
ponosi Zamawiający.  

5.3 Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego dokonania na zlecenia Zamawiającego demontażu biletomatów 
w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

 
6. Reklamacje podróżnych 
6.1 Zapewnienie kontaktu telefonicznego przez 8h w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz kontaktu mailowego. 
6.2 Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez pasażerów dot. wadliwego działania automatu. 
6.3 Wystawianie na prośbę podróżnego faktur za zakupiony bilet. 
6.4 Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe zakodowane na kartach płatniczych 

zgodnie z terminami i zasadami określonymi w § 13 Regulaminu przewozu osób rzeczy i zwierząt przez spółkę 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

 
II. Szczegółowy opis modułu do sprzedaży biletów umożliwiającego przypisywanie zakupionych biletów do kart 
płatniczych poprzez sklep internetowy 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, wykonanie, instalację, wdrożenie 
i uruchomienie portalu internetowego (sklepu internetowego). 
 

1. Dane techniczne dotyczące stworzenia portalu internetowego, interfejsu użytkownika: 
1) Moduł logowania do systemu: 

a) protokół https z certyfikatem SSL (certyfikat zostanie zapewniony przez Zamawiającego), 
b) autoryzacja za pomocą loginu i hasła, 
c) możliwość zmiany hasła, 
d) możliwość autoryzacji dwuetapowej za pomocą wiadomości e-mail, 
e) obsługa sklepu również w języku angielskim (wszelkie tłumaczenia po stronie Wykonawcy) 

2) Moduł rejestracji użytkownika: 
a) adres email jako identyfikator użytkownika, 
b) hasło zgodne z polityką haseł, 
c) potwierdzenie rejestracji poprzez link w wiadomości e-mail 
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3) Panel użytkownika, uzupełnienie danych osobowych: 
a) imię i nazwisko,  
b) adres zamieszkania  w tym miasto i kod pocztowy, 
c) adres email, 
d) możliwość resetu hasła przez link w wiadomości e-mail oraz aktualizacji danych 

4) Wprowadzenie i edycja parametrów: 
a) wprowadzenie skróconego numeru karty,  
b) wprowadzenie daty ważności karty, 
c) możliwość edycji danych, 
d) możliwość usunięcia danych karty 

5) Moduł zakupu biletów, funkcjonalność koszyka: 
a) dodawanie jednego lub więcej biletów jednorazowych do koszyka zdefiniowanych w systemie, 
b) dodawanie jednego biletu okresowego zdefiniowanego w systemie, 
c) edycja biletów w koszyku, 
d) definiowanie daty aktywacji biletów jednorazowych i okresowych, 
e) zakup biletu przez bramkę online obsługującą płatności online, 
f) potwierdzenie zakupu wiadomością e-mail, 
g) historia transakcji, 
h) przypisywanie biletów do karty płatniczej określonej w systemie. System musi umożliwiać przypisanie biletu do kart 

płatniczych wydanych w systemach Visa i Master Card, 
i) wystawianie faktur do zakupionych biletów, 
j) zwrot zakupionych biletów zgodnie z zasadami i terminami obowiązującymi u Zamawiającego (zwrot należności 

powinien być dokonany na numer rachunku bankowego z którego dokonana została płatność przez klienta). 
6)  Moduł zarządzania pozostałymi produktami 

a)    dodawanie produktów do koszyka, 
b)    edycja produktów w koszyku, 
c)    określanie danych kupującego w  tym adresu i sposobu wysyłki, 
d)    potwierdzenie zakupu wiadomością e-mail do klienta oraz automatycznie na wskazany adres mailowy  WKD, 
e)    zakup produktów przez bramkę online obsługującą płatności online, 

              f)    automatyczne aktualizowanie ilości dostępnych produktów 
7) Moduł administratora: 

a) panel administracyjny dostępny przez protokół https, 
b) dwa odrębne panele do zarzadzania, jeden – zarządzanie sprzedażą biletów, drugi zarządzanie pozostałymi 

oferowanymi produktami, 
c) wbudowane zabezpieczenie przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu zarzadzania (np. blokowanie 

konta po 3 próbach błędnego  wpisania danych), 
d) raportowanie oraz logowanie ataków oraz innych prób nieautoryzowanego dostępu, 
e) możliwość „wyłączenia/zawieszenia” całego sklepu internetowego w przypadku usterki zaburzającej jego 

funkcjonowanie. Po wpisaniu adresu strony pojawia się wtedy tekst informujący o przebudowie lub aktualizacji 
strony, edytowalny w panelu administracyjnym, 

f) możliwość generowania codziennych raportów sprzedażowych. 
2. Hosting, domena/subdomena oraz baza danych na potrzeby funkcjonowania sklepu internetowego zapewnia 

Zamawiający. Sklep internetowy zostanie osadzony na portalu WKD.  
3. Portal internetowy zostanie zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem bezpiecznego funkcjonowania w sieci Internet 

oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z póżn. zm.). 

4. Gromadzenie danych o klientach w sposób zgodny z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.  
5. Sklep internetowy musi być przyjazny do obsługi przez osoby niedowidzące i słabo widzące poprzez wykonanie 

przyjaznego szablonu graficznego w standardzie WCAG; zapewnienie dostępności przycisku umożliwiającego 
skalowanie czcionki w trzech rozmiarach.  

6. Strona sklepu powinna być zbudowana z zachowaniem wszelkich standardów umożliwiających pozycjonowanie strony.  
7. Sklep musi być przystosowany do wdrożenia systemu lojalnościowego oraz do obsługi ankiet. 
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8. Przed pierwszym uruchomieniem produkcyjnym Wykonawca przedstawi audyt bezpieczeństwa sklepu internetowego 
wykonany przez profesjonalną , zewnętrzną firmę. 

9. Portal internetowy powinien być zoptymalizowany w taki sposób, aby strona była prawidłowo wyświetlana przez 
wszystkie występujące na rynku przeglądarki internetowe (które będą zgodne z najnowszymi – na dzień podpisania 
umowy – wersjami przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Microsoft 
Edge) na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych (w tym urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows Phone). 
W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki internetowej użytkownikowi wyświetli się komunikat o sposobie 
poprawnego wyświetlania strony WWW oraz wersji przeglądarek internetowych, do których strona WWW została 
zoptymalizowana, 

10. Uzgodnienie w zakresie szablonu, logotypów, czcionek i itp. portalu internetowego zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym. 

11. Sklep internetowy musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1  
12. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wersję testową sklepu internetowego z pełną funkcjonalnością najpóźniej na 

miesiąc przez wdrożeniem. 
13. Wykonawca przeprowadzi szkolenie 6 - 8  osób  wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi sklepu 

internetowego oraz zarządzania dostępnymi modułami sprzedaży. 
14. Bieżącą obsługą sklepu internetowego będzie zajmował się wyłącznie Zamawiający. 
15. Wykonawca w ramach usługi serwisowej zapewni m.in.: 

a) naprawienie błędów lub korektę oprogramowania sklepu internetowego w przypadku wystąpienia błędów 
w oprogramowaniu, 

b) rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z wadliwego funkcjonowania oprogramowania sklepu 
internetowego i usuwanie stwierdzonych błędów, 

c) błędne konfiguracje elementów interaktywnych, 
d) warunki techniczne i bezpieczeństwa utrzymywania serwerów testowych identyczne z warunkami technicznymi 

serwerów produkcyjnych, 
e) modyfikacja i konfiguracja działających w sklepie internetowym modułów uwzględniających specyficzne potrzeby 

portalu, które będą przekazywane Wykonawcy w formie elektronicznej bądź telefonicznej, 
f) pomoc przy ustalaniu zmian elementów graficznych strony oraz wykonywanie uzgodnionych zmian, 
g) aktualizacja i optymalizacja pod względem dostosowania do technologii RWD, zgodności z RODO, z WCAG 2.2. 

oraz WAI (Web Accessibility Initiative), 
h) modyfikacje istniejących szablonów pod względem zmiany ułożenia poszczególnych bloków informacji, 
i) aktualizacja związana z bezpieczeństwem stron oraz systemów CMS, 
j) bieżąca aktualizacja kodu stron pod walidatory oraz inne kryteria pozwalające dostosować witryny internetowe do 

standardów WCAG  
 
Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) będzie 

stanowił Załącznik nr 3 do Umowy. 

 


