
1. Czy zamawiający dopuści, aby  sprawdzarki biletowe opisane w punkcie 6.5.3.4.1.1 były
zasilane bezpiecznym napięciem 12V?

2. Czy  zamawiający  wymaga,  aby  sprawdzarki  biletowe  opisane  w  punkcie  6.5.3.4.1.1
wyposażone były w wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 7”, który umożliwia wyświetlanie
zaprogramowanych  komunikatów  graficznych  oraz  dodatkową  matrycę  LED  (RGB  7x19
punktów)  umożliwiającą  wyświetlanie  animowanych  komunikatów postaci   piktogramów
(np.  tak  jak  w  sprawdzarce  SPORTDATA  MODUL5)?  Takie  rozwiązanie  jest  bardziej
nowoczesne i  wykorzystywane na większości  stadionów w Polsce,  umożliwi  wyświetlanie
dużo   bardziej  szczegółowych  komunikatów,  w prostej  i  czytelnej  dla  kibica  formie  w
porównaniu do  opisanej w PFU konfiguracji   wyświetlacz LCD 2x16 znaków i kolorowy
piktogram graficzny o średnicy 8cm.

3. Czy zamawiający wymaga, aby  wyświetlacz  LCD oraz  piktogram sprawdzarki  biletowej
opisanej  w  punkcie  6.5.3.4.1.1  posiadały  czujnik  oświetlenia  zewnętrznego,  który
umożliwia  automatyczne  dostosowanie  ich  jasność  w  zależności  od  intensywności
zewnętrznego  oświetlenia?  Takie  rozwiązanie  poprawi  czytelność  wyświetlanych
komunikatów i piktogramów w warunkach zmieniającego się oświetlenia zewnętrznego np.
autonomiczne rozjaśnienie  przy  dużym nasłonecznieniu,  czy  autonomiczne  zmniejszenie
podświetlenia w warunkach wieczornych/nocnych.

4. Czy zamawiający wymaga aby sprawdzarka biletowa opisana w punkcie 6.5.3.4.1.1 miała
możliwość odczytu biletu wyświetlonego w postaci kodu (QR kod) na ekranie  urządzenia
mobilnego ( np. ekran smartfona)?

5. Czy  zamawiający  wymaga,  aby  zamiast  opisanego  w  PFU  sterownika  grupowego  dla
sprawdzarek biletowych, którego zadaniem jest sterowanie grupą sprawdzarek biletowych
w przypadku  awarii  należy  zastosować  znacznie  nowocześniejsze  rozwiązanie  w postaci
wyposażenia każdej sprawdzarki biletowej w bezpośrednie połączenie z serwerem poprzez
okablowanie  Ethernet  i  w  pamięć  wewnętrzną?  Dzięki  takim rozwiązaniom sprawdzarki
biletowe mają możliwość szybkiej  i  bezpiecznej komunikacji  z serwerem zarządzającym
oraz  przechowywania  w  pamięci  wewnętrznej  do  100 000  rekordów  dokumentów
uprawnionych do wejścia oraz do 250 000 zdarzeń, co umożliwi ciągłą autonomiczną pracą
każdej sprawdzarki nawet w przypadku awarii serwera lub systemu kontroli biletów (tzw.
tryb offline).  Po  przywróceniu łączności  z  serwerem każda ze sprawdzarek niezależnie
zaktualizuje  w  bazie  danych  systemu  sprzedaży  i  kontroli  biletów  dane  o wszystkich
zdarzeniach jakie miały miejsce podczas pracy w trybie offline.

6. Czy  zamawiający  wymaga,  aby  obudowa  sprawdzarki  biletowej  opisanej  w  punkcie
6.5.3.4.1.1 wykonana była w formie wzmocnionej - wandaloodpornej ze stali nierdzewnej,
posiadała front ze szkła hartowanego (np. jak sprawdzarka SPORTDATA MODULO 5). Takie
rozwiązanie pozwoli na całoroczną pracę sprawdzarki w warunkach zewnętrznych (wilgoć,
zakres  pracy  w temperaturach -20oC -  +50oC) i zapewni  wysoki  stopień odporności  na
uszkodzenia związane z wandalizmem.

7. Czy zamawiający wymaga, aby konstrukcja kołowrotów wysokich była przystosowana do
wymagań stadionowych z  dedykowanym miejscem do montażu sprawdzarek biletowych
opisanych  w  punkcie  6.5.3.4.1.1  w  panelu  bocznym  kołowrotu  wysokiego  jak  np.  w
kołowrotach  wysokich GASTOP BR3-2S-OON?

8. Czy zamawiający wymaga, aby kołowroty wysokie zamontowane w linii ogrodzenia  miały
wysokość nie niższą niż 2,5 metra wysokości zgodnie z wymaganiami opisanymi w normie
PN 13200-3 dotyczącej infrastruktury obiektów sportowych?

9. Czy zamawiający  wymaga,  aby dla  każdego toru  wejściowego kołowrotu  wysokiego  od
wewnętrznej strony stadionu, zostały zainstalowane animowane sygnalizatory świetlne dla
służb ochrony np.  sygnalizatory świetlne SPORTDATA SYG-3? Takie  rozwiązanie  pozwoli
informować  służby  ochrony  znajdujące  się  po  wewnętrznej  stronie  stadionu  o  każdym
zdarzeniu jakie występuje na sprawdzarce biletowej  w związku z odczytem biletu przez
kibica, za pomocą  prostych, animowanych komunikatów graficznych (piktogramów), np.



czy osoba wchodząca na obiekt posiada bilet normalny – zielona przesuwająca się strzałka,
ulgowy  –  niebieska  przesuwająca  się  strzałka,  itp.  Lub  pulsujący  czerwony  znak  X  -
nastąpiła odmowa wejścia kibica na stadion.

10.Prosimy o doprecyzowanie – czy zamawiający wymaga aby punkty depozytowe opisane w
punkcie  5.2.1.2  posiadały  zamki  sterowane  elektronicznie  poprzez  systemem  kontroli
biletów?  Rozwiązanie  takie  umożliwi  bezpieczne  dla  deponowanego  przedmiotu  i
skorzystanie z szafek wyłącznie dla kibiców posiadających ważny bilet na mecz.

11.Czy  zamawiający  wymaga  aby  aplikacja  kasjerska  i  panel  administracyjny  systemu
sprzedaży  i  kontroli  biletów  pracowały  w  środowisku  przeglądarki  internetowej?
Rozwiązanie  takie  pozwoli  na  szybkie  dodawanie  kolejnych  stanowisk  kasjerskich  lub
administracyjnych  dla  pracowników  klubu/stadionu,  bez  konieczności  instalowania
dedykowanej aplikacji na komputerach w ramach posiadanej licencji na obiekt.

12.Czy zamawiający wymaga, aby system kontroli biletów przy sprzężeniu z systemem CCTV
zamiast  odwoływać się  do pojedynczej  stopklatki  z  momentu wejścia  danego kibica na
obiekt, odwoływał się do materiału wideo znajdującego się na serwerach systemu CCTV z
momentu poprzedzającego (np. -20 sekund)  odczyt biletu danego kibica na sprawdzarce
biletowej i  jego późniejszych sekwencji  z  możliwością  przewijania  i  zatrzymania  całego
materiału wideo?

13.Czy zamawiający wymaga, aby system kontroli biletów zamiast pobierać obrazy z kamer
CCTV  bezpośrednio  odwoływał  się  do  materiału  wideo  zapisanego  na  serwerach
zintegrowanego systemu w systemie CCTV, bez pobierania i zapisywania wizerunku kibica w
bazie  danych  systemu  sprzedaży  i  kontroli  biletów  z  identyfikacją  kibiców?  Takie
rozwiązanie  powoduje,  że  wizerunek  kibica  nie  jest  przechowywany  w bazie  danych
systemu kontroli i jest zgodne z dyrektywą RODO w kontekście obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych i wizerunku.

14.Czy  zamawiający  wymaga  aby  system sprzedaży  i  kontroli  biletów umożliwiał  również
obsługę wjazdu i wyjazdu na parking dla kibiców na podstawie uprawnień dokupowanych
w momencie zakupu biletu na mecz?

15.Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego serwera fizycznego z wirtualizacją, za
pomocą profesjonalnego systemu wirtualizacji  serwera, który spełniać będzie opisane w
PFU funkcjonalności serwerów aplikacji kasjerskiej, sklepu www, bazodanowego i kontroli?
Rozwiązanie  takie  oparte  o  oprogramowanie  open  source  umożliwia  bezpieczne
odseparowanie osobnych serwerów funkcjonalnych w ramach jednego fizycznego serwera,
bez konieczności zakupu kosztownych licencji.

16.Czy  zamawiający  wymaga,  aby  na  serwerze  sprzedaży  i  kontroli  biletów  został
zainstalowany dodatkowy komponent funkcjonalny - serwer monitoringu poprawnej pracy
systemu sprzedaży i  kontroli  biletów?  Taka  funkcjonalność  pozwoli  administratorowi  na
bieżące monitorowanie wszystkich elementów wchodzących w skład systemu, dzięki czemu
szybciej  i  łatwiej  będzie  można  przeprowadzać  diagnostykę  i  poprawność   działania
wszystkich  urządzeń  wchodzących  w  skład  systemu  sprzedaży  i  kontroli  biletów  przez
uprawnionego administratora tego systemu.

17.Czy zamawiający wymaga, aby na serwerze zarządzającym systemu sprzedaży i kontroli
biletów  został zainstalowany system operacyjny na systemie LINUX  Debian? System Linux
nie  wymaga  zakupu  kosztownych  licencji,  aktualizacji,  zapewnia  bardzo  wysoki  poziom
bezpieczeństwa i bezawaryjną pracę.


