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Załącznik nr 8 do SIWZ 

BZP.272.3.2020.GK 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-SPECYFIKACJA TECHNICZA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i 

zwrotów w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

 

Dostarczone rozwiązanie powinno zawierać urządzenia działające w technologii RFID HF 13,56 MHz. Zamawiający wymaga, aby 

system RFID współpracował z użytkowanym w Bibliotece zintegrowanym Systemem Bibliotecznym VTLS/VIRTUA. 

  

Zobowiązania Wykonawcy:  

Wykonawca zapewni realizację poniższych zadań:  

- dostarczenie Systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami;  

- instalacja komponentów Systemu;  

- wdrożenie Systemu;  

- integracja Systemu z systemem bibliotecznym użytkowanym przez Zamawiającego;  

- konfiguracja Systemu;  

- wklejenie i zakodowanie 400 tys. szt. Etykiet RFID HF;  

- dostarczenie dokumentacji Systemu;  

- przeszkolenie personelu;  

- wsparcie serwisowe Systemu.  

  

Opis funkcjonalny systemu  

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi zainstalowanie elektronicznego systemu działającego w  technologii radiowej RFID 

umożliwiającego identyfikację zbiorów bibliotecznych oraz ich ochronę przed kradzieżą.  

Dane zakodowane w etykietach mają być zabezpieczone przed ich modyfikacją przez osobę nieuprawnioną (np. użytkownika Biblioteki) 

za pomocą urządzeń nie należących do Zamawiającego, w tym urządzeń wykorzystujących technologię NFC (jak np. smartfony). 

Wykonawca w ramach umowy wykona montaż urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu oraz dokona konfiguracji 

urządzeń i oprogramowania zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, z zachowaniem wszelkich norm architektonicznych oraz 

procedur bezpieczeństwa. Ponadto Wykonawca, po wykonaniu montażu, pozostawi pomieszczenia Biblioteki w stanie nie gorszym niż 

przed montażem.  

Instalacja Systemu ma zapewnić zabezpieczenie zbiorów niewypożyczonych przed niekontrolowanym wyniesieniem z Biblioteki, a także 

znaczne usprawnienie procesów wypożyczania i kontroli zbiorów bibliotecznych. Powinna dawać również możliwość stopniowej 
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rozbudowy  w przyszłości o kolejne stanowiska lub nowe urządzenia. Wymaga się, aby sprzęt i oprogramowanie systemu były ze sobą 

całkowicie kompatybilne.  

Oferowany system powinien pracować w częstotliwości 13,56 MHz. Działanie systemu nie może być szkodliwe dla użytkowników i 

 pracowników Biblioteki i nie może zakłócać działania innych systemów w Bibliotece. Urządzenia powinny posiadać niezbędne 

certyfikaty CE na zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej (certyfikaty i deklaracje zgodności powinny być wystawiane 

na kompletne urządzenia, a  nie tylko na same komponenty poszczególnych urządzeń). Każdy element systemu powinien być 

opracowany tak, aby spełnić specyficzne wymagania Zamawiającego:  

- ochrona zbiorów bibliotecznych przed niekontrolowanym i nieuprawnionym wyniesieniem ich poza strefę ochrony,  

- obsługowe wypożyczenia, prolongaty i zwroty zbiorów bibliotecznych,   

- samoobsługowe wypożyczenia/prolongaty/zwroty,  

- programowanie etykiet RFID (zapis informacji o kodowanym egzemplarzu),  

- zmianę statusu etykiet podczas procesu rejestracji wypożyczenia i zwrotu, 

- identyfikacja zbiorów bibliotecznych,  

- porządkowanie, kontrola ustawienia i skontrum księgozbioru,  

- administrowanie systemem RFID,  

- zbieranie i analiza informacji dotyczących zdarzeń zachodzących przy wykorzystaniu dostarczonego systemu.  

  

Komunikacja z systemem bibliotecznym w przypadku urządzeń samoobsługowych powinna odbywać się z wykorzystaniem protokołu 

SIP2. Moduł obsługi protokołu SIP2 jest integralną częścią systemu bibliotecznego VTLS/VIRTUA i jego włączenie zapewnia 

Zamawiający.  

System RFID musi korzystać z danych przechowywanych w systemie bibliotecznym bez konieczności ich replikacji. Odnosi się to 

zarówno do danych dotyczących zbiorów bibliotecznych, jak i danych dotyczących różnych kategorii użytkowników systemu, w tym ich 

uprawnień. W przypadku braku uprawnień do wykonywania przez użytkowników operacji lub braku możliwości ich weryfikacji w 

systemie bibliotecznym system RFID musi informować o tym użytkownika za pomocą stosownych komunikatów.  

Stanowiska do kodowania etykiet oprócz sprzętu RFID powinny być wyposażone w ręczny podajnik etykiet.   

Kolorystyka urządzeń Systemu RFID musi być dostosowana do obecnego wyposażenia Biblioteki, dobierana po konsultacji z 

Zamawiającym oraz uzyskaniu jego akceptacji. Konieczne jest przekazanie wizualizacji urządzeń w kolorze do akceptacji w terminie do 

7 dni od daty podpisania umowy. 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi zapewnić: bezpłatne przeglądy serwisowe oraz konserwację dostarczonych urządzeń 

(minimum 1 raz w roku lub częściej jeżeli wymaga tego producent), ewentualne naprawy gwarancyjne, wsparcie techniczne oraz 

ewentualne darmowe aktualizacje oprogramowania będącego integralną częścią dostarczonego systemu.  

Oprócz dostawy i instalacji urządzeń i oprogramowania Wykonawca musi zrealizować ich integrację z  posiadanym przez 

Zamawiającego systemem bibliotecznym oraz przeprowadzić przeszkolenie personelu Biblioteki. Wykonawca musi również dostarczyć 

instrukcje obsługi systemu i poszczególnych urządzeń.  
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Zakres prac nie obejmuje przygotowania miejsca instalacji. Doprowadzenie zasilania urządzeń, przepustów kablowych, podłączeń do 

sieci teleinformatycznej i innych prac koniecznych do instalacji przygotowuje Zamawiający.  

Prace związane z naklejaniem i zakodowaniem 400 000 szt. etykiet leżą po stronie Wykonawcy.  

 

 

Tabela A. Składniki systemu RFID HF (finansowanie z Projektu): 

 

Lp. Ilość  
Nazwa 

komponentu  
Wymagania minimalne/parametry techniczne  

1. 597 500 

szt. 

Etykieta RFID HF Etykiety RFID HF na książki  

- Etykieta powinna się składać z układu scalonego (chipa) i anteny pracującej w częstotliwości 

13,56 MHz.  

- Etykieta z anteną powinna komunikować się z czytnikiem RFID za pomocą fal radiowych 

i przesyłać dane zawarte w chipie.  

- Etykieta powinna być zasilana w procesie komunikowania się przez czytnik RFID.   

- Podkład etykiety bibliotecznej RFID: papier silikonowany, w kolorze białym, samoprzylepny, 

posiadający możliwość nadruku termo-transferowego.  

- Etykiety przeznaczone do naklejenia na książki powinny posiadać klej niskokwasowy lub o 

neutralnym PH.  

- Zgodne ze standardami ISO 15693-3 i ISO 18000 Mode 1 lub dopuszcza się rozwiązania 

równoważne w opisywanej normie.  

- Minimalne wymiary zewnętrzne anteny etykiety 45 mm x 76 mm.  

- Minimalne wymiary etykiety 49 mm x 81 mm.  

- Maksymalne wymiary etykiety 55 mm x 90 mm.  

- Antena etykiety: aluminiowa lub miedziana.  

- Etykieta powinna posiadać pamięć o wielkości minimum 1024 bitów.  

- Etykieta R/W; pozwalająca zarówno na odczytywanie, jak i zapisywanie danych.  

- Odporność na przepięcia elektrostatyczne: min: +/- 2 kV.  

- Antykolizyjność, oznaczająca możliwość odczytu w polu anteny wielu etykiet jednocześnie.  

- Bit zabezpieczający EAS (flaga).  

- Ilość odczytów i zapisów – min 100 000 cykli.  

- Wszystkie dostarczone etykiety muszą być sprawne. W przypadku dostarczenia etykiet 

wadliwych Wykonawca wymieni je na sprawne na własny koszt.  

- Etykiety dostarczone na papierowym nośniku pokrytym powłoką silikonową w formie rolki, 
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w taki sposób, aby można było wykorzystać ręczny podajnik (opisany przy stanowisku do 

programowania).  

- Dane zapisywane w etykiecie: symbol działu, kod kreskowy woluminu i flaga 

(aktywacja/dezaktywacja). Zamawiający dopuszcza możliwość zapisywania także innych 

danych.  

- Ze względu na ochronę danych osobowych użytkowników nie dopuszcza się zapisywania 

takich danych w etykiecie.  

- Format zapisu danych musi zapewniać: 

a. ochronę przed kopiowaniem zawartości etykiet, 

b. identyfikację woluminów, 

c. wzbudzenie alarmu wywołanego przez flagę EAS, 

d. synchronizację informacji między systemem bibliotecznym a etykietą, 

e. umożliwienie elastycznego wyboru zawartości etykiety - zapewniające porządkowanie 

zbiorów na podstawie zawartości pamięci etykiety, 

f. identyfikację woluminu w bramkach alarmowych bez konieczności odwoływania się do 

systemu bibliotecznego. 

- Etykiety nie mogą być dedykowane do użycia z konkretnym systemem opartym  na 

technologii RFID, muszą mieć możliwość użycia z każdym zintegrowanym oraz spełniającym 

warunki współpracy urządzeniem i systemem obsługującym etykiety RFID zgodne ze 

standardem ISO/IEC 15693 lub dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w 

normie.  

- Wymagane jest poprawne odczytywanie etykiet w temp. -20°C do + 50°C.  

- Czas przechowywania danych (retencja) etykiety 10 lat (Wykonawca przedstawi 

odpowiednie zaświadczenie).   

 
 

2. 2 500 

szt. 

Etykieta RFID HF na 

CD/DVD 

Oprócz standardowych etykiet na książki Wykonawca powinien dostarczyć etykiety RFID do 

zabezpieczenia CD/DVD, które stanowią m.in. załączniki do książek. Etykiety nie mogą zaburzać 

prawidłowego odczytu nośników danych.  

Parametry etykiety RFID:  

- Częstotliwość 13,56 MHz.  

- Standard ISO 18000-3 Mode 1, ISO 15693-3 lub dopuszcza się rozwiązania równoważne w 

opisywanej normie.  
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- Etykieta zapewnia min 100 000 cykli odczytów i zapisów.  

- Etykieta zapewnia antykolizyjność za pomocą liniowego algorytmu.  

- Etykieta powinna posiadać pamięć o wielkości minimum 1024 bitów.  

- Klej akrylowy ogólnego zastosowania o pH 6.0-7.5.  

- Antena aluminiowa lub miedziana.  

- Wszystkie dostarczone etykiety muszą być sprawne. W przypadku dostarczenia etykiet 

wadliwych Wykonawca wymieni je na sprawne na własny koszt.  

- Dane zapisywane w etykiecie: symbol działu, kod kreskowy woluminu i flaga 

(aktywacja/dezaktywacja). Zamawiający dopuszcza możliwość zapisywania także innych 

danych.  

- Ze względu na ochronę danych osobowych użytkowników nie dopuszcza się zapisywania 

takich danych w etykiecie.  

- Format zapisu danych musi zapewniać: 

a. ochronę przed kopiowaniem zawartości etykiet, 

b. identyfikację woluminów, 

c. wzbudzenie alarmu wywołanego przez flagę EAS, 

d. synchronizację informacji między systemem bibliotecznym a etykietą, 

e. umożliwienie elastycznego wyboru zawartości etykiety - zapewniające porządkowanie 

zbiorów na podstawie zawartości pamięci etykiety, 

f. identyfikację woluminu w bramkach alarmowych bez konieczności odwoływania się do 

systemu bibliotecznego. 

- Etykiety nie mogą być dedykowane do użycia z konkretnym systemem opartym na 

technologii RFID, muszą mieć możliwość użycia z każdym zintegrowanym oraz spełniającym 

warunki współpracy urządzeniem i systemem obsługującym etykiety RFID zgodne ze 

standardem ISO/IEC 15693 lub dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w 

normie.  

- Wymagane jest poprawne odczytywanie etykiet w temp. -20°C do + 70°C.  

- Etykieta powinna posiadać odporność na przepięcia elektrostatyczne: min +/- 2 kV.  

  

Wymiary etykiety RFID:  

- średnica zewnętrzna etykiety: max 115 mm (+ 5mm), 

- średnica zewnętrzna anteny: min 110 mm (+ 5mm), 

- średnica wewnętrzna anteny: max 100 mm (+ 5mm), 

- średnica otworu przy środku płytki CD/DVD: min 41 mm (+ 5mm), 
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Po naklejeniu na płyty CD/DVD etykiety nie mogą wpływać negatywnie na pracę napędu CD/DVD 

(wyważenia płyty w napędzie).  

Czas przechowywania danych (retencja) etykiety 10 lat.  

(Wykonawca przedstawi odpowiednie zaświadczenie).  

3. 4 szt. Stanowisko 

bibliotekarza do 

kodowania etykiet 

wyposażone w ręczny 

podajnik etykiet RFID 

HF 

Na stanowisku do kodowania etykiet następuje zapisanie na etykiecie RFID danych o woluminie 

bibliotecznym przy wykorzystaniu informacji o egzemplarzu będącym w posiadaniu Biblioteki 

pobieranych z systemu bibliotecznego na podstawie kodu kreskowego znajdującego się na 

egzemplarzu.   

  

Stanowisko to powinno składać się z:  

- Nablatowego urządzenia RFID składającego się z anteny z czytnikiem zintegrowanym w jednej 

obudowie (płytka RFID).  

- Komputera biurkowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 i 

oprogramowaniem klienckim systemu bibliotecznego VTLS/Virtua (element nie stanowi 

przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w posiadaniu Zamawiającego). 

- Czytnika kodów kreskowych (element nie stanowi przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w 

posiadaniu Zamawiającego).  

- Aplikacji umożliwiającej zapisanie danych w pamięci etykiety RFID.  

- Ręcznego podajnika etykiet RFID.  

  

Płytka RFID:  

Wymiary pada: długość max 220 mm, szerokość max 220  mm, grubość max 40 mm. 

Zasięg odczytu: do co najmniej 150 mm, max 250 mm dla etykiety RFID znajdującej się 

pośrodku anteny .  

Możliwość łatwego przeniesienia urządzenia do innego stanowiska komputerowego.  

Płytka podłączana do komputera poprzez złącze USB (minimalna długość kabla 1,8m), przez 

które powinno następować zarówno zasilanie płytki, jak i przesyłanie danych. Nie dopuszcza się 

zasilania poprzez oddzielne gniazdo.   

Czytnik musi umożliwiać aktywację/dezaktywację bitu zabezpieczenia EAS.  

Urządzenie musi posiadać sygnalizację optyczną informującą o poszczególnych zdarzeniach. 

Powinna być wykonana z tworzywa sztucznego.  

Wymagane znakowanie symbolem CE.  

W komplecie powinno zostać dostarczone wszelkie niezbędne do podłączenia i prawidłowego 
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działania okablowanie oraz oprogramowanie (sterowniki). Oprogramowanie powinno 

współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez 

Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami 

systemu operacyjnego.  

  

Aplikacja do kodowania danych powinna:  

- zapewnić możliwość kodowania etykiety korzystając z danych:  

a. pobranych przy pomocy czytnika kodów kreskowych   

b. pobranych z zaimportowanej listy,  

c. wpisanych ręcznie przy pomocy klawiatury,  

- informować o wyczerpaniu możliwości zapisu etykiety lub jej uszkodzeniu,  

- mieć możliwość jednoczesnego korzystania z list wyszukiwania celem uniknięcia oklejania 

etykietami niechcianych egzemplarzy (na przykład będących wynikiem selekcji). W momencie, 

gdy bibliotekarz będzie próbował zakodować etykietę danych książki będącej na liście 

wyszukiwania aplikacja powinna poinformować osobę obsługującą o tym fakcie poprzez 

stosowny komunikat. Komunikaty aplikacji muszą pojawić się zarówno w formie graficznej jak i 

w formie dźwiękowej (sygnał),  

- dawać użytkownikowi podczas programowania możliwość wyboru spośród następujących opcji:  

a. - włączanie zabezpieczanie,  

b. - wyłączanie zabezpieczenia,  

c. - nie podejmowanie żadnej akcji związanej z zabezpieczeniem,  

- żądanie lub nie, potwierdzenia przeprogramowania zapisanej etykiety,  

- posiadać podczas programowania sygnalizację błędów, graficzną i dźwiękową,  

- posiadać licznik zaprogramowanych i odczytanych etykiet RFID z możliwością jego wyzerowania 

przez bibliotekarza,  

- tworzyć plik tekstowy z informacją o zakodowanych egzemplarzach,  

- posiadać interfejs w języku polskim,  

- uruchamiać się na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanych 

przez Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać bezpłatne aktualizacje oraz zgodność z 

aktualizacjami i nowymi wersjami systemu operacyjnego.  

  

Ręczny podajnik etykiet RFID powinien być dostosowany do parametrów rozmieszczenia etykiet 

w rolkach tak, aby ułatwić pracę bibliotekarza podczas oklejania woluminów etykietami RFID 

poprzez szybkie udostepnienie mu częściowo już odklejonej z nośnika etykiety.  
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Dane zapisywane na etykiecie:  

- symbol działu,  

- kod kreskowy egzemplarza  

- bit zabezpieczający EAS (aktywacja/dezaktywacja)  

Zamawiający dopuszcza możliwość zapisywania także innych danych.  

Ze względu na ochronę danych osobowych użytkowników nie dopuszcza się zapisywania takich 

danych w etykiecie.  

Format zapisu danych musi zapewniać: 

a. ochronę przed kopiowaniem zawartości etykiet, 

b. identyfikację woluminów, 

c. wzbudzenie alarmu wywołanego przez flagę EAS, 

d. synchronizację informacji między systemem bibliotecznym a etykietą, 

e. umożliwienie elastycznego wyboru zawartości etykiety - zapewniające porządkowanie 

zbiorów na podstawie zawartości pamięci etykiety, 

f. identyfikację woluminu w bramkach alarmowych bez konieczności odwoływania się do 

systemu bibliotecznego. 

 

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów dotyczących 

zasięgu odczytu oraz wymiarów nablatowego urządzenia RFID składającego się z anteny z 

czytnikiem zintegrowanych w jednej obudowie (płytka RFID). 

 

4. 3 szt. Stanowisko do 

wypożyczeń, zwrotów 

i prolongaty dla 

bibliotekarza 

z możliwością 

kodowania etykiet 

RFID HF (bez 

ręcznego podajnika 

etykiet) 

Stanowisko do wypożyczania, zwrotów i prolongaty książek za pośrednictwem bibliotekarza z 

możliwością kodowania/programowania etykiet RFID przez personel Biblioteki.   

Wypożyczane lub zwracane pozycje będą umieszczane na stanowisku z zamontowaną anteną 

RFID. Niezwłocznie po aktywacji konta użytkownika przy pomocy karty bibliotecznej nastąpi 

jednoczesny odczyt etykiet RFID znajdujących się w środku woluminów. W zależności od 

zainicjalizowanej transakcji, zostaną one zapisane  w systemie bibliotecznym na koncie 

użytkownika lub z niego zdjęte. Po weryfikacji stanu przeprowadzonej operacji w systemie 

bibliotecznym w etykietach RFID egzemplarzy zostanie zmieniony bit zabezpieczający (EAS) 

odpowiednio: na niezabezpieczony – po pomyślnym wypożyczeniu lub zabezpieczony – po 

pomyślnym zwrocie.   

Stanowisko powinno umożliwiać realizację następujących zadań:  
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- wypożyczanie zbiorów przez bibliotekarza przy jednoczesnej dezaktywacji zabezpieczenia na 

etykiecie RFID,  

- rejestracja zwrotu i ponowna aktywacja zabezpieczenia na etykiecie RFID,  

- prolongowanie terminu zwrotu wypożyczonych woluminów bez zmiany statusu zabezpieczenia 

na etykiecie RFID,  

- zestaw musi być zintegrowany z systemem bibliotecznym, aby realizacja zwrotów i wypożyczeń 

oraz zmiana statusu zabezpieczenia etykiety RFID następowała z poziomu interfejsu 

użytkownika systemu bibliotecznego (zmiana stanu zabezpieczenia ma nastąpić po pomyślnym 

przeprowadzeniu operacji wypożyczenia lub zwrotu w systemie bibliotecznym),  

- stanowiska powinny również zapewniać funkcjonalności opisane w punkcie dotyczącym stacji 

kodowania.   

Stanowisko to powinno składać się z:  

- nablatowego urządzenia RFID składającego się z anteny z czytnikiem,  

- komputera biurkowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 i 

oprogramowaniem klienckim systemu bibliotecznego VTLS/Virtua (element nie stanowi 

przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w posiadaniu Zamawiającego) 

- czytnika kodów kreskowych (element nie stanowi przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w 

posiadaniu Zamawiającego),  

- czytnika Elektronicznych Legitymacji Studenckich (element nie stanowi przedmiotu zamówienia, 

gdyż jest już w posiadaniu Zamawiającego),  

- aplikacji umożliwiającej realizację wymaganych na tym stanowisku funkcji. Licencje na 

oprogramowanie muszą być bezterminowe, a aktualizacje w okresie gwarancji darmowe. 

Oprogramowanie powinno współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 

posiadanym przez Zamawiającego.  

  

Płytka RFID:  

Wymiary pada: długość max 400 mm, szerokość max 300  mm, grubość max 30 mm.  

Zasięg odczytu: do co najmniej 300 mm, max 400 mm dla etykiety RFID znajdującej się 

pośrodku anteny.  

Urządzenie podłączane do komputera poprzez złącze USB (minimalna długość kabla 1,8m).   

Urządzenie musi umożliwiać aktywację/dezaktywację bitu zabezpieczenia EAS.  

Urządzenie musi posiadać sygnalizację optyczną informującą o poszczególnych zdarzeniach 

(komunikacja  z oprogramowaniem, włączenie zasilania, urządzenie gotowe – oczekuje na 

komendę). Powinno być wykonane z tworzywa sztucznego.  
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Wymagane znakowanie symbolem CE.  

W komplecie powinno zostać dostarczone wszelkie niezbędne do podłączenia i prawidłowego 

działania okablowanie oraz oprogramowanie (sterowniki). Oprogramowanie powinno 

współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez 

Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami 

systemu operacyjnego.  

 

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów dotyczących 

zasięgu odczytu oraz wymiarów nablatowego urządzenia RFID składającego się z anteny z 

czytnikiem (płytka RFID). 

 

 

  

5. 3 szt. Urządzenie RFID HF 

do porządkowania i 

kontroli zbiorów – 

mobilne skontrum 

Bezprzewodowe urządzenie do porządkowania i kontroli zbiorów, wraz z oprogramowaniem do 

obsługi danych.  Urządzenie obsługuje etykiety RFID HF i umożliwia przeprowadzenie skontrum 

oraz zarządzanie i porządkowanie zasobów Biblioteki. Oprogramowanie pozwala na wymianę 

danych systemu bibliotecznego VIRTUA z urządzeniem. Urządzenie umożliwia komunikację z 

użytkownikiem poprzez  kolorowy ekran dotykowy. Wyświetlane informacje o obiekcie/-tach: 

sygnatura, tytuł, autor lub inne informacje zaimportowane z bazy danych Biblioteki lub 

bezpośrednio z etykiety RFID do urządzenia. Urządzenie powinno komunikować się z 

użytkownikiem również za pomocą zmiennych sygnałów dźwiękowych i świetlnych tak, aby 

zwrócić uwagę na szczególnie ważne elementy lub sytuacje. Urządzenie wyposażone jest w 

wbudowaną antenę o regulowanym kącie nachylenia, co szczególnie ułatwia prace przy 

„skanowaniu” górnych i dolnych półek.   

W komplecie powinno zostać dostarczone wszelkie niezbędne do podłączenia i prawidłowego 

działania okablowanie oraz oprogramowanie (sterowniki). Oprogramowanie powinno 

współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez 

Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami 

systemu operacyjnego.  

  

Wymagane funkcje urządzenia:  

- identyfikacja woluminów za pomocą czytnika RFID 

- wykonywanie skontrum woluminów znakowanych przy pomocy etykiet RFID, 
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- kontrola ustawienia zbiorów: funkcja pozwalająca na lokalizację obiektów znajdujących się na 

niewłaściwym miejscu,  

- pomoc przy wstawianiu zwrotów: funkcja ułatwiająca wstawianie zwrotów na półki,  

- wyszukiwanie: urządzenie korzysta ze specjalnie utworzonej przez obsługę  biblioteki listy, np. 

książki zaginione. Jeśli „obiekt” z listy zostanie odszukany, urządzenie natychmiast „informuje” 

o tym fakcie obsługującego,  

- zbieranie danych: urządzenie może zapisywać dane o „skanowanych” obiektach np.: bieżąca 

inwentaryzacja, dane statystyczne o książkach używanych przez użytkowników w czytelni itp. – 

funkcja działająca cały czas,  

- listy specjalne: przygotowane przez obsługę biblioteki listy obiektów, np.: zarezerwowane do 

odbioru przez użytkowników, do przeniesienia, do wycofania itp.,  

- wyszukiwanie obiektów: wyszukiwanie obiektów spełniających kryteria  wyszukiwania 

wprowadzone poprzez ekran dotykowy przez operatora urządzenia,  

- łączenie funkcji: oferowany czytnik bezprzewodowy musi łączyć w jednym czasie możliwość 

zbierania danych z innymi funkcjami takimi jak: kontrola porządku półek, skontrum, 

identyfikacja pozycji z listy wyszukiwania, pozycji z nieprawidłowym statusem zabezpieczenia,   

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewniać możliwość kontrolowania porządku 

kolejności na półkach w celu wyszukania pozycji, które nie znajdują się na  swoim miejscu na 

półce,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewniać kontrolę statusu zabezpieczenia,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewniać funkcje odnajdywania pozycji książkowych 

w ten sposób, że użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania bezpośrednio do czytnika 

bezprzewodowego, a następnie odnajduje żądane pozycje,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewnić funkcje sortowania celem umożliwienia 

użytkownikowi sortowania na półce lub na wózku bibliotecznym,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi wykorzystywać algorytm antykolizyjności, który nie 

ogranicza ilości etykiet, które mogą być jednocześnie identyfikowane i odczytywane,  

- urządzenie musi umożliwiać odczyt sekwencyjny (bez ingerencji bibliotekarza) z etykiet 

umieszczonych w książkach stojących w szeregu (półka, wózek).  

 

Wymagane cechy urządzenia:  

- czytnik bezprzewodowy i inne akcesoria użyte w celu spełnienia wymagań poniższej specyfikacji 

muszą być urządzeniami bezprzewodowymi, jednobryłowymi, które można trzymać w jednej 

ręce,  
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- oferowany czytnik bezprzewodowy musi posiadać  kolorowy wyświetlacz i używać wbudowanej 

lub przenośnej pamięci – nie dopuszcza się zastosowania urządzenia, które do realizacji 

wymaganych przez Zamawiającego funkcji, wymaga komunikacji z systemem bibliotecznym 

poprzez sieć bezprzewodową lub Bluetooth,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi posiadać  ergonomiczną budowę, aby ułatwić 

użytkownikowi odczyt danych z półek na wszystkich poziomach i być mało obciążający 

nadgarstek, łokieć i ramię,  

- akumulator oferowanego czytnika bezprzewodowego musi umożliwiać ciągłą pracę przez min. 4 

godziny bez potrzeby jego ładowania lub wymiany,  

- oferowany czytnik musi posiadać dodatkowy akumulator,  

- do zestawu należy dołączyć ładowarkę akumulatorów,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi mieć zdolność do wgrania co najmniej 1 miliona pozycji 

na przenośną lub wbudowaną pamięć urządzenia,  

- zgromadzone dane powinny mieć możliwość eksportu na inne urządzenie (komputer/laptop),  

- znakowanie symbolem CE.  

Maksymalne wymiary i waga czytnika:  

Urządzenie: 250 mm x 200 mm x 100 mm.  

Antena: 250 mm x 110 mm x 15 mm.   

Zasięg działania anteny min. 150 mm  

Robocza część anteny umożliwiająca wsunięcie jej między książki bez ich wyciągania z regału. 

Całkowita waga urządzenia przenośnego musi być mniejsza niż 780 gram wliczając baterię, 

czytnik RFID, antenę, wyświetlacz i wszystkie inne składniki, które muszą być trzymane przez 

użytkownika.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów dotyczących 

wymiarów czytnika i anteny oraz wagi całego urządzenia RFID HF do porządkowania i kontroli 

zbiorów. 

6. 1 szt. Bramka nadawczo-

odbiorcza RFID HF z 

licznikiem osób 

odwiedzających z 

możliwością przejścia 

dla osoby 

niepełnosprawnej na 

System detekcji 13,56 MHz składający się z bramek zabezpieczających:  

Rozstaw paneli anten musi gwarantować swobodne przejście osobom niepełnosprawnym oraz 

przejazd wózków inwalidzkich.  

Bramki zabezpieczające muszą pracować w technologii RFID 13,56 MHz. Muszą gwarantować 

zabezpieczenie przejścia o szerokości 2,90 m (0,1m+1,40m+1,40m+0,1m) Oferowany system 

powinien być zgodny ze standardami ISO 15693-3, ISO 18000-3 Mode, 1 RTF (reader talks first) 

lub dopuszcza się rozwiązania równoważne w opisywanej normie.  
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wózku (zakres 

chronionego 

przejścia: 2,90 m.) 

Wymiary anten systemu detekcji  

- Wysokość skrzydła bramki (anteny): min 1710 mm  

- Szerokość skrzydła bramki (anteny): 650-700 mm  

- Grubość skrzydła bramki (anteny): max 78 mm  

- Antena bramki wykonana z przezroczystego materiału akrylowego (nie dopuszcza się 

stosowania bramek plastikowych, ramkowych, nieprzeźroczystych), elementy konstrukcyjne i 

dolna część ze stali nierdzewnej, wygląd nowoczesny, szary kolor podstawy. Całość odporna na 

zarysowania.  

- Możliwość trwałego przytwierdzenia całego zestawu do podłoża.  

- Sposób montażu anten będzie przedmiotem ustaleń z Zamawiającym.  

- Możliwość połączenia anten z siecią lokalną za pośrednictwem kabla kategorii 6a.  

- Konfiguracja urządzenia lokalnie poprzez złącze USB lub zdalnie, poprzez sieć lokalną.   

- Bramki nie mogą mieć martwych kątów, poziom detekcji  i identyfikacji musi wynosić min. 

96%.  

- System bramek zabezpieczających musi posiadać rozwiązanie techniczne pozwalające na 

aktywację blokady wyjścia (sygnał elektryczny) przez zamknięcie drzwi lub urządzenie kontroli 

dostępu.  

- Możliwość podłączenia  do systemu zarządzania budynkiem BMS Schneider TAC, sygnalizacja 

stanu alarmu.  

- System detekcji powinien posiadać fabrycznie montowany licznik osób, wyposażony w opcję 

wyzerowania przez pracownika Biblioteki. Licznik osób odwiedzających (wchodzących i 

wychodzących) powinien umożliwiać wykonywanie statystyk odwiedzin w różnych 

konfiguracjach, np. dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych. 

Zamawiający wymaga, aby stany licznika były przechowywane na komputerze wskazanym 

przez Zamawiającego, z możliwością tworzenia na tej podstawie raportów alarmów i statystyk 

przejść z możliwością ich eksportu do plików xls i txt.  

- System detekcji powinien mieć możliwość jego wyłączenia i ponownego włączenia.   

- Poziom dźwięku alarmu emitowanego przez system detekcji powinien być regulowany w prosty 

sposób (wykluczający jednak zmianę przez osoby postronne).  

- System powinien dawać możliwość ustawienia czasu trwania alarmu.  

- Czas reakcji alarmowej nie większy niż 5 ms.  

- Czas sczytania etykiety o pojemności pamięci 2kb nie większy niż 300 ms.  

- System detekcji powinien zapewnić bezpieczeństwo (generować sygnał alarmu przy próbie 

wyniesienia niewypożyczonego egzemplarza).  
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- Nie dopuszcza się możliwości wzbudzania alarmu już przy zbliżaniu się do bramki.  

- Status książki będzie przechowywany w etykiecie, w bicie EAS (możliwość detekcji wynoszenia 

niewypożyczonego egzemplarza nawet wtedy, gdy nie działa system biblioteczny).  

- System detekcji musi mieć możliwość jednoczesnej detekcji przynajmniej 40 etykiet 

znajdujących się w polu anteny.  

- Znakowanie symbolem CE.  

 

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum: specyfikację techniczną, wymiary, wagę, rysunki techniczne z 

naniesionymi wymiarami. Na podstawie tej dokumentacji zweryfikowane będzie spełnienie 

wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności ze standardami oraz wymiarów bramek 

nadawczo odbiorczych. 

 

7. 2 szt. Stanowisko do 

samodzielnego 

wypożyczania, 

zwrotu i prolongaty 

Selfcheck RFID HF 

wolnostojący 

Urządzenie powinno wykorzystywać technologię RFID HF 13,56 MHz. Ekran dotykowy o 

przekątnej min. 19”, odporny na zarysowania. 

System powinien prowadzić użytkownika przez każdy kolejny krok tak, aby mógł on poruszać się 

bez trudu w procesie samodzielnego wypożyczania, prolongaty i zwrotów.   

Interfejs użytkownika co najmniej w pięciu językach, w tym obligatoryjnie w językach: polskim, 

angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim.  

Oprogramowanie urządzenia powinno posiadać funkcje:  

- promowania wydarzenia lub danych wydawnictw książkowych,   

- wysyłania pokwitowań dokonanych transakcji poprzez e-mail, drukowania pokwitowań oraz 

rezygnacji z pokwitowania,  

- ręcznego wpisania numeru konta bibliotecznego oraz hasła,  

- podglądu stanu konta użytkownika,  

- identyfikacji wypożyczanych książek na ekranie przed zaakceptowaniem transakcji,  

- samoczynnego wylogowania użytkownika po braku interakcji z systemem przez zadany czas.  

Wypożyczenie może nastąpić tylko w przypadku uzyskania od systemu bibliotecznego 

potwierdzenia dopuszczalności przeprowadzenia takiej operacji (status egzemplarza, status 

użytkownika, stan konta użytkownika).  

Monitor powinien umożliwiać wyświetlenie minimum 10 pozycji tak, aby były  widoczne w widoku 

listy bez konieczności przewijania.  

Stacja powinna być wyposażona w drukarkę pokwitowań z iluminowanym wylotem, czytnik 

stykowy Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, czytnik kodów kreskowych, czytnik RFID.  



15 

 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 

Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać odczytanie numeru bibliotecznego zapisanego 

w układzie scalonym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej przy czym numer tam zapisany 

należy poprzedzić dodatkową cyfrą, aby uzyskać numer użytkownika zapisany w bazie danych 

zintegrowanego systemu bibliotecznego użytkowanego przez Zamawiającego.  

Czytnik stykowy ELS musi odczytywać karty z interfejsem określonym w normach ISO/IEC 7816-

2 i ISO/IEC 7816-3 lub dopuszcza się rozwiązania równoważne w opisywanej normie.  

Struktura danych zawartych w układzie scalonym ELS Zamawiającego jest zgodna z normą 

ISO/IEC 7816-4.  

Urządzenie musi posiadać półkę ze zintegrowaną anteną RFID o wymiarach min. A4, wykonaną z 

materiału odpornego na zarysowania, z zaokrąglonymi narożnikami.  

Niezbędna jest funkcja umożliwiająca jednoczesne wypożyczanie lub zwrot do co najmniej trzech 

książek jednocześnie.   

Urządzenie z możliwością zaimplementowania modułu e-płatności w przyszłości.   

Urządzenie wolnostojące jednobryłowe z podstawą umożliwiającą komfortową obsługę przez 

osoby niepełnosprawne, w tym na wózku inwalidzkim:  

- maksymalna odległość do tafli ekranu 508 mm,  

- maksymalna wysokość do menu ekranu dotykowego 1220 mm,  

- dla osób z dysfunkcją wzroku możliwość dostosowania sposobu wyświetlania prezentowanych 

na ekranie treści.   

Kolor urządzenia zostanie wybrany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z wybranym 

Wykonawcą.  

Wymiary: szerokość, wraz z dodatkową półka boczną - max 1000 mm, głębokość - max 700 

mm, wysokość - max 1500 mm.  

Znakowanie symbolem CE.  

Urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym VIRTUA przez protokół SIP2.  

Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej  (230V 50Hz 6A) i 

do przyłącza sieci teleinformatycznej kat. 6a.  

Dostęp do wnętrza urządzenia powinien być zabezpieczony zamkiem patentowym.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów dotyczących 

wymiarów urządzenia selfcheck, rozmiaru i rodzaju ekranu w tym urządzeniu oraz zgodności ze 

standardami ISO czytnika stykowego ELS.  
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8. 1 szt. Wrzutnia wewnętrzna 

RFID HF z 

możliwością 

doposażenia w 

sorter  

Urządzenie wolnostojące mocowane do podłoża.  

Wrzutnia powinna być wyposażona w drukarkę pokwitowań, czytnik stykowy Elektronicznej 

Legitymacji Studenckiej, czytnik kodów kreskowych, czytnik RFID.  

Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać odczytanie numeru bibliotecznego zapisanego 

w układzie scalonym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej przy czym numer tam zapisany 

należy poprzedzić dodatkową cyfrą, aby uzyskać numer użytkownika zapisany w bazie danych 

zintegrowanego systemu bibliotecznego użytkowanego przez Zamawiającego.  

Czytnik stykowy ELS musi odczytywać karty z interfejsem określonym w normach ISO/IEC 7816-

2 i ISO/IEC 7816-3 lub dopuszcza się rozwiązania równoważne w opisywanej normie.  

Struktura danych zawartych w układzie scalonym ELS Zamawiającego jest zgodna z normą 

ISO/IEC 7816-4.  

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, jaką Zamawiający przeznaczył na umieszczenie wrzutni 

zdefiniowano maksymalne wymiary poszczególnych elementów:  

Wymiary wrzutni widoczne przez użytkownika:  

- wysokość: min 700 mm, max 1000 mm,  

- szerokość: min 600 mm, max 800 mm,   

- ekran dotykowy: min 17”,  

Wysokość od podłoża do półki wrzutni: min 900 mm, max 1000 mm,  

Głębokość wrzutni bez sortera: max 1200 mm,  

Wymiary i waga książek, które mogą być obsługiwane:  

- minimalna: wysokość – 100 mm, szerokość – 100 mm, grubość - 5 mm,  

- maksymalna: wysokość – 410 mm, szerokość – 360 mm, grubość – 120 mm,  

Maksymalna waga książki jaka może być sortowana nie mniejsza niż: 4 kg,  

System powinien zapewniać zwrot wszystkich oddawanych egzemplarzy z konta użytkownika w 

systemie bibliotecznym w czasie rzeczywistym oraz możliwość sprawdzenia stanu konta 

bibliotecznego użytkownika (po autoryzacji).  

Możliwość dokonania konfiguracji urządzenia w taki sposób, aby system nie przyjął książek 

należących do innych bibliotek oraz niekompletnych zestawów.  

Możliwość zdalnej konfiguracji poprzez sieć.  

Ekran wrzutni powinien być chroniony szkłem hartowanym przed uszkodzeniami. Montaż szkła 

powinien zapewniać prawidłową temperaturową pracę ekranu.  

Urządzenie powinno umożliwiać komfortową obsługę przez osoby niepełnosprawne, w tym na 

wózku inwalidzkim:  

- maksymalna odległość do tafli ekranu 508 mm,  
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- maksymalna wysokość do menu ekranu dotykowego 1220 mm,  

- dla osób z dysfunkcją wzroku możliwość dostosowania sposobu wyświetlania prezentowanych 

na ekranie treści. 

Stopień ochrony wrzutni (przed wodą i kurzem): min IP54.  

Urządzenie powinno posiadać znakowanie symbolem CE.  

System powinien prowadzić użytkownika przez każdy kolejny krok tak, aby mógł on poruszać się 

bez trudu w procesie samodzielnego zwrotu.   

Interfejs użytkownika co najmniej w pięciu językach, w tym obligatoryjnie w językach: polskim, 

angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim.  

Wydajność wrzutni: min 1 000 książek/h. 

Modułowość systemu powinna pozwalać na oszczędność miejsca.   

Urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2.  

Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej  (230V 50Hz 6A) i 

do przyłącza sieci teleinformatycznej kat. 6a.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów dotyczących: 

- wymiarów wrzutni, 

- rozmiaru i rodzaju ekranu we wrzutni, 

- stopnia ochrony przed wodą i kurzem, 

- minimalnych i maksymalnych rozmiarów i wagi książek, które mogą być zwracane za pomocą 

wrzutni 

- zgodności ze standardami czytnika stykowego ELS.  

9. 4 szt. Wózki biblioteczne z 

uchylnym dnem 

Wózki powinny być wyposażone w uchylne  dno, którego wysokość dostosowuje się do 

zapełniania wózka książkami. Dzięki temu książki lądują na tej samej wysokości. Koła powinny 

być ogumowane. Wózek powinien posiadać blokadę kół.  

Wózek biblioteczny musi być kompatybilny z wrzutnią wewnętrzną i  z modułem sortującym.  

Pojemność wózków: min 95 kg,  

Materiał: aluminium,  

Średnica kółek: 120-130 mm,  

Ciężar pustego wózka: max 35 kg.  
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10. 1 szt. Usługa wklejania i 

kodowania 400 000 

etykiet RFID HF  

Wykonawca wykona usługę wklejenia i kodowania 400 000 etykiet RFID HF w budynku Biblioteki 

Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu zgodnie z przedstawionym i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Oklejaniu i kodowaniu podlegać będą 

książki i płyty cd/dvd.  

 

 

 

 

Tabela B. Składniki systemu RFID HF (finansowanie poza Projektem): 

 

Lp. Ilość  
Nazwa 

komponentu  
Wymagania minimalne/parametry techniczne  

1. 1 szt.  Sorter na 3 wózki do 

wrzutni   

- Sorter wrzutni powinien posiadać  czujniki obecności wózka i czujniki napełniania wózka.  

- Wydajność wrzutni i sortera – min. 1 000 książek/h.  

- Modułowość systemu powinna pozwalać na oszczędność miejsca. Konstrukcja systemu 

pozwalająca na sortowanie książek z różnych lokalizacji.   

- Transport książki powinien się odbywać poprzez specjalnie zaprojektowane pasy 

transportowe.  

2. 1 szt.  Stanowisko 

bibliotekarza do 

kodowania etykiet 

wyposażone w ręczny 

podajnik etykiet RFID 

HF  

Na stanowisku do kodowania etykiet następuje zapisanie na etykiecie RFID danych o 

woluminie bibliotecznym przy wykorzystaniu informacji o egzemplarzu będącym w posiadaniu 

Biblioteki pobieranych z systemu bibliotecznego na podstawie kodu kreskowego znajdującego 

się na egzemplarzu.   

  

Stanowisko to powinno składać się z:  

- Nablatowego urządzenia RFID składającego się z anteny z czytnikiem zintegrowanym w 

jednej obudowie (płytka RFID).  

- Komputera biurkowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 i 

oprogramowaniem klienckim systemu bibliotecznego VTLS/Virtua (element nie stanowi 

przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w posiadaniu Zamawiającego). 

- Czytnika kodów kreskowych (element nie stanowi przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w 

posiadaniu Zamawiającego) 

- Aplikacji umożliwiającej zapisanie danych w pamięci etykiety RFID.  

- Ręcznego podajnika etykiet RFID.  
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Płytka RFID:  

Wymiary pada: długość max 220 mm, szerokość max 220  mm, grubość max 40 mm.  

Zasięg odczytu: do co najmniej 150 mm, max 250 mm dla etykiety RFID znajdującej się 

pośrodku anteny .   

Możliwość łatwego przeniesienia urządzenia do innego stanowiska komputerowego.  

Płytka podłączana do komputera poprzez złącze USB (minimalna długość kabla 1,8m), przez 

które powinno następować zarówno zasilanie płytki, jak i przesyłanie danych. Nie dopuszcza 

się zasilania poprzez oddzielne gniazdo.   

Czytnik musi umożliwiać aktywację/dezaktywację bitu zabezpieczenia EAS.  

Urządzenie musi posiadać sygnalizację optyczną informującą o poszczególnych zdarzeniach. 

Powinna być wykonana z tworzywa sztucznego.  

Wymagane znakowanie symbolem CE.  

W komplecie powinno zostać dostarczone wszelkie niezbędne do podłączenia i prawidłowego 

działania okablowanie oraz oprogramowanie (sterowniki). Oprogramowanie powinno 

współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez 

Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami 

systemu operacyjnego.  

Aplikacja do kodowania danych powinna:  

- zapewnić możliwość kodowania etykiety korzystając z danych: 

a. pobranych przy pomocy czytnika kodów kreskowych   

b. pobranych z zaimportowanej listy,  

c. wpisanych ręcznie przy pomocy klawiatury,  

- informować o wyczerpaniu możliwości zapisu etykiety lub jej uszkodzeniu,  

- mieć możliwość jednoczesnego korzystania z list wyszukiwania celem uniknięcia oklejania 

etykietami niechcianych egzemplarzy (na przykład będących wynikiem selekcji). W 

momencie, gdy bibliotekarz będzie próbował zakodować etykietę danych książki będącej na 

liście wyszukiwania aplikacja powinna poinformować osobę obsługującą o tym fakcie poprzez 

stosowny komunikat. Komunikaty aplikacji muszą pojawić się zarówno w formie graficznej 

jak i w formie dźwiękowej (sygnał),  

- dawać użytkownikowi podczas programowania możliwość wyboru spośród następujących 

opcji:  

a. włączanie zabezpieczanie,  

b. wyłączanie zabezpieczenia,  
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c. nie podejmowanie żadnej akcji związanej z zabezpieczeniem,  

- żądanie lub nie, potwierdzenia przeprogramowania zapisanej etykiety,  

- posiadać podczas programowania sygnalizację błędów, graficzną i dźwiękową,  

- posiadać licznik zaprogramowanych i odczytanych etykiet RFID z możliwością jego 

wyzerowania przez bibliotekarza,  

- tworzyć plik tekstowy z informacją o zakodowanych egzemplarzach,  

- posiadać interfejs w języku polskim,  

- uruchamiać się na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 

posiadanych przez Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać bezpłatne aktualizacje 

oraz zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami systemu operacyjnego.  

  

Ręczny podajnik etykiet RFID powinien być dostosowany do parametrów rozmieszczenia 

etykiet w rolkach tak, aby ułatwić pracę bibliotekarza podczas oklejania woluminów 

etykietami RFID poprzez szybkie udostępnienie mu częściowo już odklejonej z nośnika 

etykiety.  

  

Dane zapisywane na etykiecie:  

- symbol działu,  

- kod kreskowy egzemplarza  

- bit zabezpieczający EAS (aktywacja/dezaktywacja)  

Zamawiający dopuszcza możliwość zapisywania także innych danych.  

Ze względu na ochronę danych osobowych użytkowników nie dopuszcza się zapisywania 

takich danych w etykiecie. 

Format zapisu danych musi zapewniać: 

a. ochronę przed kopiowaniem zawartości etykiet, 

b. identyfikację woluminów, 

c. wzbudzenie alarmu wywołanego przez flagę EAS, 

d. synchronizację informacji między systemem bibliotecznym a etykietą, 

e. umożliwienie elastycznego wyboru zawartości etykiety - zapewniające porządkowanie 

zbiorów na podstawie zawartości pamięci etykiety, 

f. identyfikację woluminu w bramkach alarmowych bez konieczności odwoływania się do 

systemu bibliotecznego. 

  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 
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zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów 

dotyczących zasięgu odczytu oraz wymiarów nablatowego urządzenia RFID składającego się z 

anteny z czytnikiem zintegrowanych w jednej obudowie (płytka RFID). 

  

3. 3 szt.  Stanowisko do 

wypożyczeń, zwrotów 

i prolongaty dla 

bibliotekarza 

z możliwością 

kodowania etykiet 

RFID HF (bez 

ręcznego podajnika 

etykiet)  

Stanowisko do wypożyczania, zwrotów i prolongaty książek za pośrednictwem bibliotekarza z 

możliwością kodowania/programowania etykiet RFID przez personel Biblioteki.   

Wypożyczane lub zwracane pozycje będą umieszczane na stanowisku z zamontowaną anteną 

RFID. Niezwłocznie po aktywacji konta użytkownika przy pomocy karty bibliotecznej nastąpi 

jednoczesny odczyt etykiet RFID znajdujących się w środku woluminów. W zależności od 

zainicjalizowanej transakcji, zostaną one zapisane  w systemie bibliotecznym na koncie 

użytkownika lub z niego zdjęte. Po weryfikacji stanu przeprowadzonej operacji w systemie 

bibliotecznym w etykietach RFID egzemplarzy zostanie zmieniony bit zabezpieczający (EAS) 

odpowiednio: na niezabezpieczony – po pomyślnym wypożyczeniu lub zabezpieczony – po 

pomyślnym zwrocie.   

Stanowisko powinno umożliwiać realizację następujących zadań:  

- wypożyczanie zbiorów przez bibliotekarza przy jednoczesnej dezaktywacji zabezpieczenia na 

etykiecie RFID,  

- rejestrację zwrotu i ponowną aktywację zabezpieczenia na etykiecie RFID,  

- prolongowanie terminu zwrotu wypożyczonych woluminów bez zmiany statusu 

zabezpieczenia na etykiecie RFID,  

- zestaw musi być zintegrowany z systemem bibliotecznym, aby realizacja zwrotów i 

wypożyczeń oraz zmiana statusu zabezpieczenia etykiety RFID następowała z poziomu 

interfejsu użytkownika systemu bibliotecznego (zmiana stanu zabezpieczenia ma nastąpić po 

pomyślnym przeprowadzeniu operacji wypożyczenia lub zwrotu w systemie bibliotecznym),  

- stanowiska powinny również zapewniać funkcjonalności opisane w punkcie dotyczącym stacji 

kodowania.   

Stanowisko to powinno składać się z:  

- nablatowego urządzenia RFID składającego się z anteny z czytnikiem,  

- komputera biurkowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 i 

oprogramowaniem klienckim systemu bibliotecznego VTLS/Virtua (element nie stanowi 

przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w posiadaniu Zamawiającego), 

- czytnika kodów kreskowych (element nie stanowi przedmiotu zamówienia, gdyż jest już w 

posiadaniu Zamawiającego),  

- czytnika Elektronicznych Legitymacji Studenckich (element nie stanowi przedmiotu 
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zamówienia, gdyż jest już w posiadaniu Zamawiającego) 

- aplikacji umożliwiającej realizację wymaganych na tym stanowisku funkcji. 

Licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe, a darmowe aktualizacje w okresie 

gwarancji. Oprogramowanie powinno współpracować z systemem operacyjnym Microsoft 

Windows 10 posiadanym przez Zamawiającego 

  

Płytka RFID:  

Wymiary pada: długość max 400 mm, szerokość max 300  mm, grubość max 30 mm.  

Zasięg odczytu: do co najmniej 300 mm, max 400 mm dla etykiety RFID znajdującej się 

pośrodku anteny.  

Urządzenie podłączane do komputera poprzez złącze USB (minimalna długość kabla 1,8m).   

Urządzenie musi umożliwiać aktywację/dezaktywację bitu zabezpieczenia EAS.  

Urządzenie musi posiadać sygnalizację optyczną informującą o poszczególnych zdarzeniach 

(komunikacja z oprogramowaniem, włączenie zasilania, urządzenie gotowe – oczekuje na 

komendę). Powinno być wykonane z tworzywa sztucznego.  

Wymagane znakowanie symbolem CE.  

W komplecie powinno zostać dostarczone wszelkie niezbędne do podłączenia i prawidłowego 

działania okablowanie oraz oprogramowanie (sterowniki). Oprogramowanie powinno 

współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez 

Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami 

systemu operacyjnego.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów 

dotyczących zasięgu odczytu oraz wymiarów nablatowego urządzenia RFID składającego się z 

anteny z czytnikiem (płytka RFID). 

  

4. 2 szt.  Urządzenie RFID HF 

do porządkowania i 

kontroli zbiorów – 

mobilne skontrum  

Bezprzewodowe urządzenie do porządkowania i kontroli zbiorów, wraz z oprogramowaniem do 

obsługi danych.  Urządzenie obsługuje etykiety RFID HF i umożliwia przeprowadzenie 

skontrum oraz zarządzanie i porządkowanie zasobów Biblioteki. Oprogramowanie pozwala na 

wymianę danych systemu bibliotecznego VIRTUA z urządzeniem. Urządzenie umożliwia 

komunikację z użytkownikiem poprzez  kolorowy ekran dotykowy. Wyświetlane informacje o 

obiekcie/-tach: sygnatura, tytuł, autor lub inne informacje zaimportowane z bazy danych 

Biblioteki lub bezpośrednio z etykiety RFID do urządzenia. Urządzenie powinno komunikować 

się z użytkownikiem również za pomocą zmiennych sygnałów dźwiękowych i świetlnych tak, 
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aby zwrócić uwagę na szczególnie ważne elementy lub sytuacje. Urządzenie wyposażone jest 

w wbudowaną antenę o regulowanym kącie nachylenia, co szczególnie ułatwia prace przy 

„skanowaniu” górnych i dolnych półek.   

W komplecie powinno zostać dostarczone wszelkie niezbędne do podłączenia i prawidłowego 

działania okablowanie oraz oprogramowanie (sterowniki). Oprogramowanie powinno 

współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez 

Zamawiającego i w okresie gwarancji zapewniać zgodność z aktualizacjami i nowymi wersjami 

systemu operacyjnego.  

  

Wymagane funkcje urządzenia:  

- identyfikacja woluminów za pomocą czytnika RFID 

- wykonywanie skontrum woluminów znakowanych przy pomocy etykiet RFID, 

- kontrola ustawienia zbiorów: funkcja pozwalająca na lokalizację obiektów znajdujących się 

na niewłaściwym miejscu,  

- pomoc przy wstawianiu zwrotów: funkcja ułatwiająca wstawianie zwrotów na półki,  

- wyszukiwanie: urządzenie korzysta ze specjalnie utworzonej przez obsługę  biblioteki listy, 

np. książki zaginione. Jeśli „obiekt” z listy zostanie odszukany, urządzenie natychmiast 

„informuje” o tym fakcie obsługującego,  

- zbieranie danych: urządzenie może zapisywać dane o „skanowanych” obiektach np.: bieżąca 

inwentaryzacja, dane statystyczne o książkach używanych przez użytkowników w czytelni 

itp. – funkcja działająca cały czas,  

- listy specjalne: przygotowane przez obsługę Biblioteki listy obiektów, np.: zarezerwowane 

do odbioru przez użytkowników, do przeniesienia, do wycofania itp.,  

- wyszukiwanie obiektów: wyszukiwanie obiektów spełniających kryteria  wyszukiwania 

wprowadzone poprzez ekran dotykowy przez operatora urządzenia,  

- łączenie funkcji: oferowany czytnik bezprzewodowy musi łączyć w jednym czasie możliwość 

zbierania danych z innymi funkcjami takimi jak: kontrola porządku półek, skontrum, 

identyfikacja pozycji z listy wyszukiwania, pozycji z nieprawidłowym statusem 

zabezpieczenia,   

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewniać możliwość kontrolowania porządku 

kolejności na półkach w celu wyszukania pozycji, które nie znajdują się na  swoim miejscu 

na półce,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewniać kontrolę statusu zabezpieczenia,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewniać funkcje odnajdywania pozycji 
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książkowych w ten sposób, że użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania bezpośrednio 

do czytnika bezprzewodowego, a następnie odnajduje żądane pozycje,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi zapewnić funkcje sortowania celem umożliwienia 

użytkownikowi sortowania na półce lub na wózku bibliotecznym,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi wykorzystywać algorytm antykolizyjności, który nie 

ogranicza ilości etykiet, które mogą być jednocześnie identyfikowane i odczytywane,  

- urządzenie musi umożliwiać odczyt sekwencyjny (bez ingerencji bibliotekarza) z etykiet 

umieszczonych w książkach stojących w szeregu (półka, wózek).  

 

Wymagane cechy urządzenia:  

- czytnik bezprzewodowy i inne akcesoria użyte w celu spełnienia wymagań poniższej 

specyfikacji muszą być urządzeniami bezprzewodowymi, jednobryłowymi, które można 

trzymać w jednej ręce,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi posiadać  kolorowy wyświetlacz i używać 

wbudowanej lub przenośnej pamięci – nie dopuszcza się zastosowania urządzenia, które do 

realizacji wymaganych przez Zamawiającego funkcji, wymaga komunikacji z systemem 

bibliotecznym poprzez sieć bezprzewodową lub Bluetooth,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi posiadać  ergonomiczną budowę, aby ułatwić 

użytkownikowi odczyt danych z półek na wszystkich poziomach i być mało obciążający 

nadgarstek, łokieć i ramię,  

- akumulator oferowanego czytnika bezprzewodowego musi umożliwiać ciągłą pracę przez 

min. 4 godziny bez potrzeby jego ładowania lub wymiany,  

- oferowany czytnik musi posiadać dodatkowy akumulator,  

- do zestawu należy dołączyć ładowarkę akumulatorów,  

- oferowany czytnik bezprzewodowy musi mieć zdolność do wgrania co najmniej 1 miliona 

pozycji na przenośną lub wbudowaną pamięć urządzenia,  

- zgromadzone dane powinny mieć możliwość eksportu na inne urządzenie 

(komputer/laptop),  

- znakowanie symbolem CE.  

 

Maksymalne wymiary i waga czytnika:  

Urządzenie: 250 mm x 200 mm x 100 mm.  

Antena: 250 mm x 110 mm x 15 mm.   

Zasięg działania anteny min. 150 mm  
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Robocza część anteny umożliwiająca wsunięcie jej między książki bez ich wyciągania z regału. 

Całkowita waga urządzenia przenośnego musi być mniejsza niż 780 gram wliczając baterię, 

czytnik RFID, antenę, wyświetlacz i wszystkie inne składniki, które muszą być trzymane przez 

użytkownika.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą zdjęcia lub rysunku oferowanego 

urządzenia oraz karty katalogowej producenta, zawierającej minimum: specyfikację 

techniczną, wymiary, wagę, rysunki techniczne z naniesionymi wymiarami.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymogów 

dotyczących wymiarów czytnika i anteny oraz wagi całego urządzenia RFID HF do 

porządkowania i kontroli zbiorów. 

5. 1 szt.  Bramka nadawczo-

odbiorcza RFID HF z 

możliwością przejścia 

dla osoby 

niepełnosprawnej na 

wózku (zakres 

chronionego przejścia: 

2, 80 m).  

System detekcji 13,56 MHz składający się z bramek zabezpieczających:  

Rozstaw paneli anten musi gwarantować swobodne przejście osobom niepełnosprawnym oraz 

przejazd wózków inwalidzkich.  

Bramki zabezpieczające muszą pracować w technologii RFID 13,56 MHz. Muszą gwarantować 

zabezpieczenie przejścia o szerokości 2,80 m (1,40m+1,40m) Oferowany system powinien 

być zgodny ze standardami ISO 15693-3, ISO 18000-3 Mode, 1 RTF (reader talks first) lub 

dopuszcza się rozwiązania równoważne w opisywanej normie.   
  

Wymiary anten systemu detekcji  

- Wysokość skrzydła bramki (anteny): min 1710 mm  

- Szerokość skrzydła bramki (anteny): 650-700 mm  

- Grubość skrzydła bramki (anteny): max 78 mm  

- Antena bramki wykonana z przezroczystego materiału akrylowego (nie dopuszcza się 

stosowania bramek plastikowych, ramkowych, nieprzeźroczystych), elementy konstrukcyjne 

i dolna część ze stali nierdzewnej, wygląd nowoczesny, szary kolor podstawy. Całość 

odporna na zarysowania.  

- Możliwość przytwierdzenia całego zestawu do podłoża za pomocą krótkich wkrętów.  

- Sposób montażu anten będzie przedmiotem ustaleń z Zamawiającym.  

- Możliwość połączenia anten z siecią lokalną za pośrednictwem kabla kategorii  6a.  

- Konfiguracja urządzenia lokalnie poprzez złącze USB lub zdalnie, poprzez sieć lokalną.   

- Bramki nie mogą mieć martwych kątów, poziom detekcji  i identyfikacji musi wynosić min. 

96%.  

- System bramek zabezpieczających musi posiadać rozwiązanie techniczne pozwalające na 
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aktywację blokady wyjścia (sygnał elektryczny) przez zamkniecie drzwi lub urządzenie 

kontroli dostępu.  

- Możliwość podłączenia  do systemu zarządzania budynkiem BMS Schneider TAC, 

sygnalizacja stanu alarmu.  

- System detekcji powinien posiadać fabrycznie montowany licznik osób, wyposażony w opcję 

wyzerowania przez pracownika Biblioteki. Licznik osób odwiedzających (wchodzących i 

wychodzących) powinien umożliwiać wykonywanie statystyk odwiedzin w różnych 

konfiguracjach, np. dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych. 

Zamawiający wymaga, aby stany licznika były przechowywane na komputerze wskazanym 

przez Zamawiającego, z możliwością tworzenia na tej podstawie raportów alarmów i 

statystyk przejść z możliwością ich eksportu do plików xls i txt.  

- System detekcji powinien mieć możliwość jego wyłączenia i ponownego włączenia.   

- Poziom dźwięku alarmu emitowanego przez system detekcji powinien być regulowany w 

prosty sposób (wykluczający jednak zmianę przez osoby postronne).  

- System powinien dawać możliwość ustawienia czasu trwania alarmu.  

- Czas reakcji alarmowej nie większy niż 5 ms.  

- Czas sczytania etykiety o pojemności pamięci 2kb nie większy niż 300 ms.  

- System detekcji powinien zapewnić bezpieczeństwo (generować sygnał alarmu przy próbie 

wyniesienia niewypożyczonego egzemplarza).  

- Nie dopuszcza się możliwości wzbudzania alarmu już przy zbliżaniu się do bramki.  

- Status książki będzie przechowywany w etykiecie, w bicie EAS (możliwość detekcji 

wynoszenia niewypożyczonego egzemplarza nawet wtedy, gdy nie działa system 

biblioteczny).  

- System detekcji musi mieć możliwość jednoczesnej detekcji przynajmniej 40 znajdujących 

się w polu anteny etykiet.  

- Znakowanie symbolem CE.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum: specyfikację techniczną, wymiary, wagę, rysunki techniczne z 

naniesionymi wymiarami. Na podstawie tej dokumentacji zweryfikowane będzie spełnienie 

wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności ze standardami ISO oraz wymiarów bramek 

nadawczo odbiorczych. 

 

6. 2 szt.  Bramka nadawczo-

odbiorcza RFID HF z 

System detekcji 13,56 MHz składający się z bramek zabezpieczających:  

Rozstaw paneli anten musi gwarantować swobodne przejście osobom niepełnosprawnym oraz 
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możliwością przejścia 

dla osoby 

niepełnosprawnej na 

wózku (zakres 

chronionego przejścia: 

1,40 m).  

przejazd wózków inwalidzkich.  

Bramki zabezpieczające musza pracować w technologii RFID 13,56 MHz. Muszą gwarantować 

zabezpieczenie przejścia o szerokości 1,40 m. Oferowany system powinien być zgodny ze 

standardami ISO 15693-3, ISO 18000-3 Mode, 1 RTF (reader talks first) lub dopuszcza się 

rozwiązania równoważne w opisywanej normie.   

Wymiary anten systemu detekcji  

- Wysokość skrzydła bramki (anteny): min 1710 mm  

- Szerokość skrzydła bramki (anteny): 650-700 mm  

- Grubość skrzydła bramki (anteny): max 78 mm  

- Antena bramki wykonana z przezroczystego materiału akrylowego (nie dopuszcza się 

stosowania bramek plastikowych, ramkowych, nieprzeźroczystych), elementy konstrukcyjne 

i dolna część ze stali nierdzewnej, wygląd nowoczesny, szary kolor podstawy. Całość 

odporna na zarysowania.  

- Możliwość przytwierdzenia całego zestawu do podłoża za pomocą krótkich wkrętów.  

- Sposób montażu anten będzie przedmiotem ustaleń z Zamawiającym.  

- Możliwość połączenia anten z siecią lokalną za pośrednictwem kabla kategorii 6a.  

- Konfiguracja urządzenia lokalnie poprzez złącze USB lub zdalnie, poprzez sieć lokalną.   

- Bramki nie mogą mieć martwych kątów, poziom detekcji  i identyfikacji musi wynosić min. 

96%.  

- System bramek zabezpieczających musi posiadać rozwiązanie techniczne pozwalające na 

aktywację blokady wyjścia (sygnał elektryczny) przez zamkniecie drzwi lub urządzenie 

kontroli dostępu.  

- Możliwość podłączenia  do systemu zarządzania budynkiem BMS Schneider TAC, 

sygnalizacja stanu alarmu.  

- System detekcji powinien posiadać fabrycznie montowany licznik osób, wyposażony w opcję 

wyzerowania przez pracownika Biblioteki. Licznik osób odwiedzających (wchodzących i 

wychodzących) powinien umożliwiać wykonywanie statystyk odwiedzin w różnych 

konfiguracjach, np. dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych. 

Zamawiający wymaga, aby stany licznika były przechowywane na komputerze wskazanym 

przez Zamawiającego, z możliwością tworzenia na tej podstawie raportów alarmów i 

statystyk przejść z możliwością ich eksportu do plików xls i txt.  

- System detekcji powinien mieć możliwość jego wyłączenia i ponownego włączenia.   

- Poziom dźwięku alarmu emitowanego przez system detekcji powinien być regulowany w 

prosty sposób (wykluczający jednak zmianę przez osoby postronne).  
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- System powinien dawać możliwość ustawienia czasu trwania alarmu.  

- Czas reakcji alarmowej nie większy niż 5 ms.  

- Czas sczytania etykiety o pojemności pamięci 2kb nie większy niż 300 ms.  

- System detekcji powinien zapewnić bezpieczeństwo (generować sygnał alarmu przy próbie 

wyniesienia niewypożyczonego egzemplarza).  

- Nie dopuszcza się możliwości wzbudzania alarmu już przy zbliżaniu się do bramki.  

- Status książki będzie przechowywany w etykiecie, w bicie EAS (możliwość detekcji 

wynoszenia niewypożyczonego egzemplarza nawet wtedy, gdy nie działa system 

biblioteczny).  

- System detekcji musi mieć możliwość jednoczesnej detekcji przynajmniej 40 znajdujących 

się w polu anteny etykiet.  

- Znakowanie symbolem CE.  

Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą karty katalogowej producenta, 

zawierającej minimum: specyfikację techniczną, wymiary, wagę, rysunki techniczne z 

naniesionymi wymiarami. Na podstawie tej dokumentacji zweryfikowane będzie spełnienie 

wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności ze standardami ISO oraz wymiarów bramek 

nadawczo odbiorczych. 

  

 

 

 

7. 1 szt.  Oprogramowanie 

administracyjne na 

7 urządzeń 

Oprogramowanie zarządzające – aplikacja zdalnego zarządzania elementami systemu z 

licencją na wszystkie stanowiska, wraz z modułem do statystyk.  

Aplikacja (program komputerowy) do zdalnego  zarządzania i monitorowania systemu RFID 

służy do sporządzania statystyk z użytkowania systemu wypożyczeń i zwrotów oraz do 

zdalnego monitorowania jego komponentów.  

  

Administracja Systemem:  

- tworzenie użytkowników i przydzielanie im uprawnień,  

- tworzenie predefiniowanych ról i przypisywanie im czynności możliwych do wykonania,  

- tworzenie lokalizacji (biblioteka, oddział, miejsce w bibliotece).  

Zdalne sprawdzanie statusu urządzeń:  

Aplikacja musi dawać możliwość zdalnego kontrolowania statusu podłączonych urządzeń i 

wyświetlać w przypadku problemu   z urządzeniem informacje o przyczynie problemu. 
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Aplikacja musi mieć opcję predefiniowanego alertu, który w przypadku zaistnienia danego 

problemu zostanie przesłany na wcześniej zadaną skrzynkę e-mail. Alert musi posiadać 

możliwość wyboru przeslania alertu dla każdego  podłączonego i zarejestrowanego w bazie 

urządzenia z uwzględnieniem jego fizycznej lokalizacji.  

Zdalne konfigurowanie urządzeń:  

Aplikacja musi umożliwiać zdalne kopiowanie konfiguracji urządzeń do samodzielnych 

wypożyczeń i zwrotów i zdalne wgranie jej na inne urządzenia tego typu.  

Raportowanie w zakresie systemu detekcji:  

Aplikacja musi mieć możliwość generowania statystyk w formie danych liczbowych i 

wykresów odnośnie: wywoływania alarmów, statystyk odwiedzin – z podziałem na: dzień 

tygodnia, porę dnia, dzień miesiąca, miesiąc w roku. Statystyki te dla okresów: dzisiaj, 

wczoraj, bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący 

rok, poprzedni rok, dowolny przedział czasu ustawiany przez użytkownika.  

Przykład użycia raportu:  

Podaj liczbę wywołanych alarmów we wtorki w poprzednim miesiącu. Podaj liczbę 

użytkowników odwiedzających bibliotekę w soboty w bieżącym roku. Aplikacja musi mieć 

możliwość generowania raportu o pozycjach, które wywołały alarm z podaniem miejsca, 

gdzie wystąpił alarm, daty, dokładnej godziny, kodu pozycji. Aplikacja musi dawać 

możliwość wyboru lokalizacji, poszczególnych bramek, dla których generowane będą 

statystyki.   

Raportowanie dotyczące wrzutni:  

Aplikacja musi mieć możliwość generowania statystyk (w formie liczbowej i graficznej) o 

zwróconych egzemplarzach w zakresie dnia tygodnia, godziny dnia, dnia miesiąca, miesiąca 

roku,  dowolnego przedziału czasowego ustawionego przez użytkownika. Aplikacja musi 

mieć możliwość rozróżnienia zwróconych egzemplarzy pod względem typu (książka, 

czasopismo).  

Statystyki te dla okresów: dzisiaj, wczoraj, bieżący tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni 

miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, dowolny przedział czasu ustawiany przez użytkownika.   

Przykład użycia raportu:  

Podaj liczbę zwróconych egzemplarzy w poprzednim miesiącu. Wyniki podziel na typ 

egzemplarza. Aplikacja musi posiadać funkcję „moje raporty” polegającą na możliwości 

dodania często używanego raportu do „moje raporty” skąd można go łatwo wywołać.  

Raportowanie w zakresie samodzielnych wypożyczeń, prolongat i zwrotów oraz udostępniania 

prezencyjnego:  
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Aplikacja musi mieć  możliwość generowania statystyk (w formie liczbowej i graficznej) o 

zwróconych, wypożyczonych, przedłużonych egzemplarzach w zakresie dnia tygodnia, 

godziny dnia, dnia miesiąca, miesiąca roku, dowolnego przedziału czasowego ustawionego 

przez użytkownika. Aplikacja musi mieć możliwość rozróżnienia w  raporcie zwróconych 

egzemplarzy względem typu (książka, czasopismo) lub pod względem wykonanej czynności 

(odrzucone, wypożyczone, zwrócone, przedłużone).  

Przykład użycia raportu: 

Podaj liczbę obsłużonych egzemplarzy z uwzględnieniem dnia tygodnia. Wyniki podziel na 

typ egzemplarza.  

 

 

 

 

8. 6 szt.  Drukarki termiczne do 

wydruku potwierdzeń 

dokonanych 

transakcji  

Typ drukarki: Stacjonarna  

Metoda drukowania: Termiczny druk wierszowy  

Technologia: Termodruk  

Interfejsy: USB  

Obsługiwana szerokość taśmy: 79-80mm  

Zasilanie: Sieciowe  

Minimalna gęstość punktów [dpi]: 180x180  

Minimalna szybkość druku tekstu [mm/s]: 300  

Obsługiwane typy nośników: Etykiety termiczne  

Automatyczna obcinarka papieru (partial cut): TAK  

Druk kodów kreskowych: TAK  

 

 

 

Razem z dostawą sprzętu i oprogramowania Wykonawca dostarczy dokumentację:  

1. Wymagania ogólne  

a) dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim; w języku angielskim dopuszczalna jest jedynie dokumentacja 

komponentów producentów zagranicznych,  

b) dokumentacja powinna być dostarczona:  

- w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy, (3 szt.),  

- w postaci elektronicznej – w formie plików w formacie PDF oraz w formacie RTF lub DOCX (na 3 nośnikach typu pendrive),  
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c) dokumentacja dostosowana i opracowana w oparciu o parametry środowiska Zamawiającego.  

d) dokumentacja oprócz tytułu powinna posiadać oznaczenie wersji (wraz z datą produkcji lub dostawy). 

 

2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna  

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna zawiera opis wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalając na poprawną z punktu 

widzenia technicznego eksploatację Systemu.   

W szczególności dokumentacja powinna zawierać:  

a) opis architektury fizycznej – wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich istotnych komponentów sprzętowych, systemowych i 

aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy zgodnie z wymaganiami wydajności funkcjonalności i 

bezpieczeństwa,   

b)  opis architektury logicznej – opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów,  

c) opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych itp. na poszczególne komponenty architektury odniesionych do zamówionych 

wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa,  

d) procedury poprawnej eksploatacji, w tym procedury tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania z kopii wszystkich komponentów, 

w tym procedury odtworzenia systemu po katastrofie (disaster recovery),   

e) procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz upgrade wszystkich komponentów,  

f) dokumentację (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych związanych z poprawną 

eksploatacją systemu informatycznego,   

g) konfigurację Systemu (konfiguracja musi obejmować wersję Systemu, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych Systemu wraz z 

opisem, katalog instalacyjny, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i 

katalogów)   

h) dokumentację parametryzacji – wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów systemu wraz z opisem ich znaczenia i 

dopuszczalnych wartości,  

i) w przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne skrypty dostawcy 

systemu), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji.   

  

3. Dla przeprowadzonej instalacji i wdrożenia wymagane są następujące rodzaje dokumentacji:  

a) dokumentacja powykonawcza instalacji – zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych 

wszystkich komponentów Systemu oraz środowiska, w którym zainstalowano System,   

b) dokumentacja parametryzacji – wyszczególnienie wartości wszystkich ustawionych parametrów użytkowych zarówno samego 

Systemu, oprogramowania, systemu operacyjnego, oprogramowania narzędziowego oraz parametry sprzętu,   

c) dokumentacja rozruchowa – opisuje wszystkie istotne kroki (czynności) wykonane w celu pierwszego uruchomienia Systemu, w tym 

opis migracji/konwersji danych, testy uruchomieniowe. 
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Wsparcie techniczne 

 

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne. Wsparcie techniczne świadczone będzie na miejscu i w języku polskim. 

Wykonawca będzie odpisywał na e-maile oraz będzie odbierał połączenia telefoniczne w godzinach: 9:00 – 16:00 (CET) w dni robocze. 

Odpowiedź na wiadomość e-mail będzie wysłana nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia.  

 

Przeszkolenie 

 

1. Komponenty systemu RFID: 

- etykieta RFID, umieszczenie etykiety na nośnikach; 

- stanowisko do kodowania etykiet (prezentacja funkcji), obsługa podajnika etykiet; 

- samoobsługowe stanowisko wypożyczeń, prezentacja funkcji (logowanie użytkowników, prezentacja danych konta, wypożyczenia, 

zwroty, prolongaty i obsługa odmowy wykonania tych czynności przez system biblioteczny bądź system odczytu etykiet RFID lub 

karty identyfikacyjnej użytkownika biblioteki); 

- stanowisko bibliotekarza, obsługa oprogramowania (prezentacja funkcji); 

- wrzutnia i sorter, prezentacja funkcji  (obsługa odmowy ich wykonania przez urządzenie, system biblioteczny lub podsystem 

odczytu etykiet RFID bądź karty identyfikacyjnej użytkownika biblioteki); 

- bramki bezpieczeństwa, prezentacja funkcji, omówienie konfiguracji i połączeń; 

- przenośne czytniki RFID, mobilne skontrum i kontrola księgozbioru, prezentacja funkcji , konfiguracji i obsługi. 

 

2. Oprogramowanie systemu RFID: 

a) oprogramowanie poszczególnych komponentów systemu, 

b) integracja z systemem bibliotecznym: 

- omówienie zasad i problemów z pobieraniem danych o egzemplarzu z systemu bibliotecznego do aplikacji kodującej etykiety RFID 

jeśli dotyczy, 

- omówienie zasad i problemów w komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Virtua Client, a aplikacją służącą do wypożyczeń, 

zwrotów i prolongat zbiorów oklejonych etykietami RFID, 

- omówienie zasad i problemów w komunikacji samoobsługowego stanowiska wypożyczeń z serwerem Virtua (autentykacja 

użytkowników oraz rejestracja ich transakcji), 

- omówienie zasad i problemów  w komunikacji bramek bezpieczeństwa z komputerem wyznaczonym do rejestracji alarmów i 

statystyk, 

- omówienie zasad i problemów w komunikacji wrzutni i sortera z serwerem Virtua (autentykacja użytkowników oraz rejestracja ich 

transakcji), 
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- omówienie zasad tworzenia list do przeprowadzania różnego typu wyszukiwania egzemplarzy na potrzeby kontroli zbiorów za 

pomocą mobilnego czytnika RFID. 

 

3. Opcje i możliwości zmian w ustawieniach komponentów systemu ze szczególnym wskazaniem na: 

- kodowanie etykiet, 

- samoobsługowe stanowisko wypożyczeń, 

- przenośne czytniki RFID, 

- działanie wrzutni i sortera, 

- bramki bezpieczeństwa. 

 

 

4. Najczęstsze problemy w użytkowaniu: 

- kody błędów urządzeń, 

- błędy przy programowaniu etykiet, 

- błędy przy obsłudze stanowiska do wypożyczeń, 

- błędy na stanowisku bibliotekarza, 

- błędy w działaniu wrzutni i sortera, 

- błędy bramek bezpieczeństwa. 

 

5. Ćwiczenia: 

a) programowanie etykiet, 

b) wymuszenie działania bramek, 

c) działanie wrzutni i sortera, 

d) działanie samoobsługowego stanowiska wypożyczeń, 

e) obsługa skontrum mobilnego i kontrola księgozbioru, 

f) przejście całej ścieżki książki: 

- wypożyczenie, 

- zwrot. 

 

6. Administrowanie Systemem RFID HF: 

- zdalne sprawdzanie statusu urządzeń, 

- zdalne konfigurowanie urządzeń, 

- generowanie statystyk, 



34 

 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 

- raportowanie dotyczące wrzutni. 

 

Wizja lokalna 

1. W związku z czasowym zagrożeniem epidemicznym Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej, możliwe jest 

natomiast uzyskanie drogą mailową lub telefoniczną przez potencjalnych Wykonawców niezbędnych informacji w celu złożenia oferty 

cenowej. 

2. W przypadku zniesienia ograniczeń związanych z czasowym zagrożeniem epidemicznym Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 

wizji lokalnej w swojej siedzibie: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. F. Joliot-Curie 12.  

Potencjalni Wykonawcy w celu umówienia się na wizję lokalną zobowiązani są do kontaktu z osobą:  

- z-ca Dyrektora ds. zbiorów ogólnych – Monika Górska - e-mail: monika.gorska@uwr.edu.pl, tel.: 71 346 31 61 lub 

- kierownik Oddziału Przechowywania Zbiorów  - Renata Nowak - e-mail: renata.nowak@uwr.edu.pl, tel.: 71 346 31 34. 

Wizja lokalna możliwa będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-13. 

W wizji lokalnej po stronie potencjalnego Wykonawcy mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. 

Zamawiający przewiduje przeznaczyć maksymalnie 6 godzin dla każdego z Wykonawców. 

Podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości rejestrowania audio/foto/video przebiegu wizji lokalnej. Dozwolone będzie wyłącznie 

sporządzanie notatek. 

Potencjalny Wykonawca podpisuje oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych 

informacji. 

 

 

Przedmiot zamówienia będzie dostępny także dla osób z niepełnosprawnością. 
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