
Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Nr postępowania: A.261-42/2021  

 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Dostawa na adres: Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20. 

2. Wymagany termin wykonywania przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

3. Wykonawca wskazuje agenta rozliczeniowego, który obsługuje transakcje płatnicze na 

oferowanych urządzeniach, uczestniczącego w programie Polka Bezgotówkowa, z którym Sąd 

Podpisze umowę przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa (wszystkie opłaty 

związane z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji 

bezgotówkowych ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa). 

4. Termin płatności do 21 dni od otrzymania faktury miesięcznej przez Zamawiającego. 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOOBSŁUGOWEGO TERMINALA 

PŁATNICZEGO TYPU CAT: 
 

Warunki pracy 

Urządzenie przeznczone do pracy wewnątrz budynków 

Temperatura 

pracy 
min. 130 C do 150 C, max 350 C do 450 C 

Wilgotność 

powietrza 
max. 70-80% 

Tryb pracy 
Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej - nie wymaga dodatkowej 

wentylacji 

Rodzaje operacji 

i kart płatniczych 

 Rodzaj operacji  Operacje bezgotówkowe z użyciem kart płatniczych 

Rodzaj kart 

płatniczych  
Pasek magnetyczny, chip, paypass, paywave 

Urządzenie 

Wymiary 

Szerokość 50-60 cm 

Głębokość 35-60 cm 

Wysokość 150-170 cm 

Waga max 70 kg 

Obudowa 
Odporna na uszkodzenia mechaniczne i pożar 

Wyposażona w drzwiczki rewizyjne z zamkiem 

Zasilanie 
230V, 10A 

Gniazdo zasilające zgodne z normą PN-EN 60445 

Podzespoły 

sterujące 

Monitor panelowy, dotykowy PCT kolorowy z ekranem min 15" 

Klawiatura panelowa, przemysłowa odporna na uszkodzenia mechaniczne 

PIN Pad, z ekranem dotykowym, z możliwością płatności typu BLIK 

Drukarka 

Czytnik kodów QR 

Wydawanie e-znaków, potwierdzeń zakupu (wpłaty) 

Identyfikacja 

rodzaju wpłaty 

oraz wpłacającego 

 Wpisanie danych z klawiatury lub odczyt z kodu QR 

Kompatybilność 

i integracja 

 Zintegrowany System Rachunkowo-Księgowy (SAP) 

 platforma e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości 

Transmisja danych 

z/do terminala 

 Dostęp do sieci WAN o przepustowości 10 Mbps lub więcej 

 Transmisja danych na porcie 443,6655 (34600,34601, 34602, 34702 - do ustalenia) 

 Dostęp z dowolnego stanowiska przez przeglądarkę internetową 

 Bieżąca weryfikacja wnoszonych opłat 



System 

zarządzania 

terminalem 

Podgląd on-line realizowanych transakcji, zarówno opłat, jak i sprzedaży e-znaków 

Rejestracja danych o dokonanych transakcjach kartowych i przekazywanie ich w formie 

specyfikacji dla potrzeb systemu księgowego sądu 

Eksport danych do systemu SAP ZSRK 

Zapewnienie wpływu łącznej kwoty wpłat na rachunki sądu wraz ze specyfikacją sprzedaży  

e-znaków oraz innych wniesionych opłat w dniu następnym po dokonaniu transakcji (D+1) 

 

         Zatwierdzam:  

Kierownik Zamawiającego 
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