
ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYMAGANIA DLA PRÓBKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZASADY 
I ZAKRES JEJ BADANIA. 
 
I. Wymagania ogólne 
1. Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej badaniem 
próbki, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi odpowiadają kluczowym wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca ba wezwanie Zamawiającego złożył dwa dyski przenośne, 
w tym jeden zapasowy, stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług. 
3. Ocena dokonywana przez Komisję Przetargową na podstawie badania próbki Wykonawcy, będzie 
odbywała się zgodnie z procedurą określoną w punkcie III Szczegółowy zakres badania próbki. 
4. Wraz z próbką wykonawca powinien dostarczyd instrukcję, która będzie scenariuszem 
postępowania użytkownika w celu osiągnięcia celów i funkcjonalności opisanych w punkcie III 
Szczegółowy zakres badania próbki. 
5. Wykonawca przekaże na dyskach przenośnych wirtualną maszynę z zainstalowanym systemem 
operacyjnym oraz oprogramowaniem, stanowiącym próbkę dostaw i usług wraz z przykładowymi 
danymi dostarczonymi przez Wykonawcę. Technologia wirtualizacji musi umożliwiad skorzystanie z 
narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie badania próbki przez Zamawiającego z wykorzystaniem 
technologii VirtualBox w wersji co najmniej 5.x. 
6. Przykładowe dane nie mogą naruszad zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W 
przypadku jej naruszenia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd. 
7. Zainstalowane na dyskach przenośnych oprogramowanie i przykładowe dane muszą pozwolid na 
zbadanie cech i funkcjonalności, zgodnie procedurą opisaną w Szczegółowym zakresie badania 
próbki. 
8. Dostarczenie sprawnych dysków przenośnych jest obowiązkiem Wykonawcy, a ich parametry 
muszą pozwalad na sprawne funkcjonowanie wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem 
operacyjnym, oferowanym oprogramowaniem systemu i przykładowymi danymi. 
 
II. Opis procedury badania 
 
Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w 
technologii wskazanej w punkt I. podpunkt 5 z zainstalowanym systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi znajdującymi się na dysku przenośnym. 
 
Zamawiający dokona sprawdzenia czy badana próbka oprogramowania posiada cechy i 
funkcjonalności określone w procedurze opisanej w Szczegółowym zakresie badania próbki. W 
trakcie badania próbki Zamawiający będzie dokonywał zmian wartości parametrów bądź danych 
wprowadzanych do oprogramowania, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalności nie 
są symulowane. W przypadku awarii/błędu oprogramowania lub dysku przenośnego, badanie będzie 
kontynuowane z wykorzystaniem dysku zapasowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie badania 
próbki, że wymagania określone przez Zamawiającego nie są spełnione, następuje odrzucenie oferty. 
W toku procedury badania i oceny ofert na każdym jej etapie, Zamawiający może żądad wyjaśnieo 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym próbki oprogramowania, polegających na przeprowadzeniu 
w siedzibie zamawiającego demonstracji działającego rozwiązania/systemu. Wezwanie do 
przeprowadzenia demonstracji określi miejsce i termin jej przeprowadzenia, jednakże będzie on nie 
krótszy niż 3 dni kalendarzowe od przekazania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wezwania na demonstrację wszystkich lub wybranych oferentów. Demonstracja ta może dotyczyd 
wszystkich lub wybranych elementów przedmiotu zamówienia. O ile po przeprowadzeniu jednej 
demonstracji Zamawiający stwierdzi koniecznośd jej powtórzenia Zamawiający prześle w tym celu 
nowe wezwanie. Demonstracja rozwiązania/systemu będzie odbywała się w godzinach pracy 
Zamawiającego. Jeżeli podczas demonstracji okaże się, że parametry oferowanego rozwiązania nie 
spełniają wymagao specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta zostanie odrzucona na 



podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp. Z przeprowadzonego badania próbki Zamawiający sporządzi 
protokół. Próbki stanowią załącznik do protokołu z postępowania. Zamawiający przechowuje 
protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalnośd. 
 
 
III. Szczegółowy zakres badania próbki 

 

Lp. Opis wymagao Wynik testu 

spełnienie 

wymogów 

TAK/NIE 

1. Zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie, edycja i usuwanie 

kont dla dyspozytorów, oraz innych użytkowników. 

Tworzenie i edycja ról użytkowników oraz przypisywanie 

uprawnieo do wybranej roli. Przypisywanie uprawnieo musi mied 

możliwośd zaznaczenia dla każdego uprawnienia opcji 

Zezwalaj/Odmów. 

Uprawnienia muszą byd pogrupowane wg modułów 

funkcjonalnych. 

Minimalne grupy uprawnieo to: Konta użytkowników, Kursy, 

Przewoźnicy, Rozkłady jazdy, Zapowiedzi głosowe, Raporty. 

 

2. System po zalogowaniu musi prezentowad ekran główny z grafiką 

przedstawiającą układ dworca z naniesionymi stanowiskami oraz 

graficznymi ikonami prezentującymi tablice informacyjne. Na tym 

samym ekranie muszą byd zaprezentowane 3 siatki danych 

zawierające listy wjazdów, wyjazdów oraz autobusów 

przebywających na dworcu. Minimalny zakres danych na listach 

to: godzina wjazdu godzina wyjazdu, numer rejestracyjny, czas 

postoju, informacja czy pojazd posiada pozwolenie. Lista pojazdów 

przebywających na dworcu musi mied funkcjonalnośd ręcznego 

usuwania pojazdu z listy. 

 

3. System posiada zaawansowany moduł do edycji danych 

przewoźników. Informacje o przewoźnikach muszą zawierad min. 

następujące dane: Nazwa (pełna oraz skrót), adres, telefon, e-mail, 

strona www, nip, regon. 

Lista przewoźników musi mied funkcjonalnośd 

ukrywania/pokazywania wybranych kolumn. 

 



Lista przewoźników musi mied funkcjonalnośd sortowania rosnącą 

i malejąco dla każdej kolumny. 

4. System posiada zaawansowany moduł do edycji danych pojazdów. 

Informacje o pojazdach muszą zawierad min. następujące dane: 

Nazwa przewoźnika, marka, model, numer rejestracyjny oraz 

rodzaj pojazdu. 

Lista pojazdów musi mied funkcjonalnośd ukrywania/pokazywania 

wybranych kolumn. 

Lista pojazdów musi mied funkcjonalnośd sortowania rosnącą i 

malejąco dla każdej kolumny. 

 

5. System posiada zaawansowany moduł do edycji danych linii. 

Informacje o liniach muszą zawierad min. następujące dane: Punkt 

początkowy, punkt docelowy, przystanki pośrednie, nazwa 

przewoźnika, stanowiska na których się zatrzymuje. 

Lista linii musi mied funkcjonalnośd ukrywania/pokazywania 

wybranych kolumn. 

Lista linii musi mied funkcjonalnośd sortowania rosnącą i malejąco 

dla każdej kolumny. 

 

7. System posiada zaawansowany moduł do edycji danych legend do 

rozkładów jazdy. Informacje o legendach muszą zawierad min. 

następujące dane: Symbol, Opis słowny, informację czy jest 

stosowany do trasy, kursu, okresu kursowania lub rozkładu jazdy. 

Musi byd też możliwośd włączania/wyłączania prezentowania 

legendy. 

Lista legend musi mied funkcjonalnośd ukrywania/pokazywania 

wybranych kolumn. 

Lista legend musi mied funkcjonalnośd sortowania rosnącą i 

malejąco dla każdej kolumny. 

 

8. System posiada zaawansowany moduł do edycji danych tras. 

Informacje o trasach muszą zawierad min. następujące dane: 

nazwa linii, wybór czy kursuje z dwora czy do dworca, czy też 

dworzec jest przystankiem pośrednim. Dodatkowo musi byd 

możliwośd wpisania kierunku oraz przystanków pośrednich jako 

tekstu do wyświetlania na tablicach pasażerskich. 

Moduł musi pozwalad na wprowadzanie przystanków i 

przypisywanie im wartości odległości oraz czasów przejazdu 

pomiędzy kolejnymi przystankami. Dodatkowo system musi 

 



wyliczad te wartości w sposób narastający.  

Moduł musi pozwalad na przypisywanie czasów postoju na każdym 

z przystanków. 

Moduł musi mied wbudowany kalkulator umożliwiający wyliczenie 

czasów przyjazdu pomiędzy poszczególnymi przystanki na 

podstawie wprowadzonych czasów odjazdu z przystanków 

dostarczonych przez przewoźnika. 

Lista tras musi mied funkcjonalnośd ukrywania/pokazywania 

wybranych kolumn. 

Lista tras musi mied funkcjonalnośd sortowania rosnącą i malejąco 

dla każdej kolumny. 

9. System posiada zaawansowany moduł do edycji stanowisk. 

Informacje o stanowiskach muszą zawierad min. następujące dane: 

Symbol stanowiska, nazwę, wybór czy jest stanowiskiem 

przyjazdowym/odjazdowym. 

Lista stanowisk musi mied funkcjonalnośd ukrywania/pokazywania 

wybranych kolumn. 

Lista stanowisk musi mied funkcjonalnośd sortowania rosnącą i 

malejąco dla każdej kolumny. 

 

10. System posiada zaawansowany moduł do edycji rozkładów jazdy. 

Rozkład jazdy musi mied możliwośd wskazywania: przewoźnika, 

linii, okresów obowiązywania, wyboru rodzaju komunikacji, 

rodzaju usługi przewozowej. 

Dla każdego okresu kursowania musi byd możliwośd zdefiniowania 

dowolnej liczny profili. Profil musi składad się co najmniej z: nazwy, 

wyboru legendy oraz wskazania na dni tygodnia w których kursuje. 

W trakcie edycji profilu musi byd możliwośd wskazania kursowania 

lub nie w trakcie przerw w nauce szkolnej (wakacje, ferie, przerwy 

świąteczne). Moduł musi automatycznie wyświetlad wszystkie dni 

wolne od pracy przypadające na wybrany okres kursowania. Dla 

każdego dnia wolnego od pracy w okresie kursowania musi byd 

możliwośd wskazania czy kursuje czy nie kursuje. 

Lista rozkładów jazy musi prezentowad min. następujące dane: 

rodzaj komunikacji, linia, nazwa przewoźnika, okres kursowania 

oraz stanowiska. 

Lista rozkładów jazdy musi mied funkcjonalnośd 

ukrywania/pokazywania wybranych kolumn. 

 



Lista rozkładów jazdy musi mied funkcjonalnośd sortowania 

rosnącą i malejąco dla każdej kolumny. 

System musi umożliwiad wprowadzanie niezależnych kalendarzy w 

rozkładach jazdy różnych przewoźników. 

11. System posiada zaawansowany moduł zarządzania kursami. Moduł 

prezentuje na jednym ekranie przyjazdy i odjazdy na wybraną 

datę. Domyślnie musi byd zaznaczona data bieżąca.  

Listy przyjazdów i odjazdów musi prezentowad co najmniej 

następujące dane: godzina, kierunek, nazwę przewoźnika, 

stanowisko, oraz przystanki pośrednie.  

Lista przyjazdów i odjazdów muszą mied funkcjonalnośd 

ukrywania/pokazywania wybranych kolumn. 

Lista przyjazdów i odjazdów muszą mied funkcjonalnośd 

sortowania rosnącą i malejąco dla każdej kolumny. 

 

12. System posiada zaawansowany moduł wprowadzania 

przystanków. Moduł musi umożliwiad ręczne wprowadzenie 

przystanków poprzez wprowadzanie współrzędnych 

geograficznych oraz wskazanie lokalizacji przystanku na cyfrowej 

mapie. Moduł musi umożliwiad wprowadzanie strefy 

przystankowej wyrażonej w metrach od współrzędnych 

przystanku. 

 

13. System musi posiadad zaawansowany moduł rozgłaszania 

komunikatów dźwiękowych. 

System musi posiadad możliwośd definiowania szablonów 

komunikatów zapowiadających kursy. Szablon komunikatu 

zapowiadającego kurs musi byd sparametryzowany, aby był 

zastosowany tylko gdy: 

- Kurs odbywa się w ramach konkretnego rodzaju 

komunikacji (miejska, podmiejska, lokalna, regionalna, 

dalekobieżna, międzynarodowa). 

- Wystąpiło konkretne zdarzenie takie jak: 

o przyjazd o czasie 

o     przyjazd opóźniony 

o     przyjazd odwołany 

o     odjazd o czasie 

o     odjazd opóźniony 

o     odjazd odwołany 

o     podstawienie na stanowisko odjazdowe 

o     oczekiwanie na stanowisku odjazdowym 

 



- Opóźnienie kursu jest co najmniej równe N minut. 

W szablonie komunikatu zapowiadającego kurs musi byd 

możliwośd wprowadzenia minimalnego czasu opóźnienia, dla 

którego komunikat nie ma zastosowania (np. jeśli autobus 

spóźnia się o 5 minut komunikat informujący o opóźnieniu nie 

jest wygłaszany). W szablonie komunikatu zapowiadającego 

kurs musi byd możliwośd wprowadzenia czasu pierwszego 

wygłoszenia komunikatu (np. 15 minut przed wystąpieniem 

zdarzenia przyjazdu). W szablonie komunikatu 

zapowiadającego kurs musi byd możliwośd wprowadzenia 

powtórzeo komunikatu (np. co 5 minut do czasu wystąpienia 

zdarzenia). Szablon komunikatu zapowiadającego kurs musi 

umożliwiad wprowadzanie treści wraz z tagami które 

ostatecznie będą zamieniane na konkretne wartości. Lista 

tagów musi zawierad co najmniej następujące tagi: 

- {z} - miejscowośd, z której przyjeżdża autobus 

- {do} - miejscowośd, do której jedzie autobus 

- {przez} - miejscowości, przez które przejeżdża 

- {godz_planowana} - planowana godzina przyjazdu/odjazdu 

- {godz_rzeczywista} - rzeczywista godzina 

przyjazdu/odjazdu 

- {opoznienie} - czas o jaki kurs jest opóźniony 

- {stanowisko} - symbol stanowiska, które zajmie/zajmuje 

autobus 

System musi posiadad możliwośd definiowania szablonów 

komunikatów cyklicznych (niepowiązanych z kursami). Szablon 

komunikatu cyklicznego musi posiadad okres obowiązywania (od 

daty i godziny do daty i godziny). Szablon komunikatu cyklicznego 

musi mied możliwośd zdefiniowania harmonogramu wygłaszania, 

w którym można zdefiniowad: 

- Dokładnie o której godzinie i minucie ma zostad 

wygłoszony komunikat. 

- Co ile minut i/lub godzin ma zostad wygłoszony 

komunikat. 

- Zakres minut/godzin, w których ma byd wygłoszony 

komunikat (np. pięd minut po pełnej godzinie dla godzin z 

przedziału 8-12). 

- Dni tygodnia w których komunikat będzie wygłaszany. 

Komunikaty głosowe generowane na podstawie szablonów muszą 

byd widoczne w systemie co najmniej z 2 godzinnym 

wyprzedzeniem. Musi byd możliwośd podglądu które z 

komunikatów zostały już odtworzone. Musi byd możliwośd 



anulowania nieodczytanego jeszcze komunikatu. Musi byd 

możliwośd dodania komunikatu niepowiązanego z żadnym 

szablonem przez operatora. Operator musi wprowadzid datę i 

godzinę odczytania komunikatu oraz jego treśd. Pliki audio 

zawierające komunikaty do odczytania muszą byd wygenerowane 

z wyprzedzeniem i dostępne na godzinę, o której mają zostad 

odczytane. Moduł musi z wykorzystaniem karty dźwiękowej 

odegrad wygenerowany komunikat o określonej godzinie, w taki 

sposób, żeby kolejne komunikaty nie nałożyły się na siebie. 

 

 


