Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż „Samoobsługowej
szatni automatycznej” na potrzeby Sądu Rejonowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, wg poniższego opisu :
I. Szatnia powinna spełniać parametry i charakterystykę nie mniejszą niż:
1) szatnia automatyczna na 14 szafek + 2 szafki na małe przedmioty,
2) sterowanie dotykowe,
3) możliwość wielokrotnego dostępu za pomocą jednorazowo wydrukowanego paragonu,
4) haczyk w każdej szafce do zawieszania ubrań,
5) półka w każdej szafce na drobne rzeczy,
6) otwór wentylacyjny,
7) wykonanie z płyty meblowej o grubości 18mm okleinowanej 2mm pcv w kolorze i standardzie
8) dopasowanym do wystroju wnętrz Sądu ( ciemny szary),
9) system sterowania szafkami ma umożliwiać poza normalną funkcjonalnością dostęp serwisu
oraz osób upoważnionych np. w celu kontroli zawartości szafki ( klucz administratora),
10) system ma logować do bazy danych wszystkie zdarzenia związane z obsługą, w tym również
zdarzenia niepożądane jak np. zanik energii elektrycznej,
11) system musi mieć zabezpieczenie umożliwiające otwarcie szafek również po zaniku napięcia
i jego przywróceniu (wydane paragony mają być przechowywane w pamięci podtrzymywanej
za pomocą baterii),
12) system ma mieć możliwość rozbudowy o kolejne szafki poprzez dołożenie kolejnych
komponentów,
13) system ma być oparty na oprogramowaniu, które nie jest podatne na ewentualne włamania,
14) system powinien być wyposażony w drukarkę termiczną,
15) system powinien posiadać skaner kodów,
16) drukarka paragonów ma umożliwiać drukowanie na papierze powlekanym o gramaturze
minimum 80g,
17) system musi udostępniać w łatwy sposób samodzielną wymianę papieru.

II. Rysunek poglądowy.

III. Inne:
1)

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie

z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą
techniczną, wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego.
2)

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektu
objętego realizacją niniejszego zamówienia w celu dokonania oceny warunków jego realizacji
oraz zweryfikowania obmiarów ujętych w przedmiarze.

3)

Gwarancja i rękojmia na dostarczony sprzęt – minimum 36 miesięcy.

4)

Przeszkolenie wskazanych pracowników sądu z obsługi sprzętu.

