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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Opis techniczny dostawy urządzenia do odbioru i zwrotu zamówionych książek. 
 

I. Dane ogólne   
 
Zamawiający wymaga, aby: 

1.  interfejs dla bibliotekarza obsługującego urządzenie udostępniony był w języku polskim, 

2. funkcjonowanie urządzenia było zintegrowane z systemem bibliotecznym Sowa SQL Premium, 

użytkowanym w Bibliotece Kraków,  

3. urządzenie umożliwiało bibliotekarzowi sprawdzanie bieżącego stanu załadowania 

książkomatu  

z wykorzystaniem aplikacji systemu Sowa SQL Premium. 

 

II. Specyfikacja ogólna:  

Lp. Opis produktu Liczba 

1 
Książkomat zewnętrzny do odbioru i zwrotu wypożyczonych książek z min. 66 skrytkami wraz z 
oprogramowaniem. 1 

2 
Moduł obsługi książkomatu systemu bibliotecznego Sowa SQL Premium z licencją bezterminową 
dla jednego urządzenia oraz polisą serwisową na cały okres gwarancji. 1 

3 
Montaż, instalacja oprogramowania, szkolenie personelu, integracja z systemem bibliotecznym 
SOWA. Gwarancja minimum 24 miesiące. 1 

 
 

III. Wymogi techniczne elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia : 
 

Książkomat z min. 66 skrytkami - książkomat ma umożliwiać czytelnikowi odebranie 
zarezerwowanych za pomocą katalogu OPAC pozycji książkowych przez 24h/7dni. Książkomat ma 
być urządzeniem wolnostojącym, zawierającym minimum 66 niezależnych skrytek, do których 
dostęp, po procesie autoryzacji, posiadać ma uprawniony czytelnik biblioteki. Książkomat powinien 
być funkcjonalnie zintegrowany z systemem bibliotecznym Sowa SQL Premium i obsługiwany przez 
bibliotekarzy z poziomu tego systemu – modułu Wypożyczalnia. Z uwagi na dynamiczne 
przypisywanie poszczególnych skrytek czytelnikom, powiadamianie ich o przygotowanych w 
skrytkach książkach, winno być funkcjonalnie zintegrowane z systemem bibliotecznym SOWA SQL 
Premium i obsługiwane przez bibliotekarzy z poziomu tego systemu – modułu Wypożyczalnia. 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie książkomatu wraz z jego oprogramowaniem, 
zapewniało niezawodną komunikację i współpracę z użytkowanym aktualnie przez Zamawiającego 
systemem bibliotecznym Sowa SQL Premium.  
 

Wymiary urządzenia:  
• wysokość 2035 mm ± 100 mm,  
• szerokość 2800 mm ± 100 mm,  
• głębokość 500 mm ± 110 mm,  
• ilość skrytek min. 66  
• waga max. 480 kg, (+/- 150 kg) 
• wykonanie: blacha nierdzewna z gatunku AISI 304 lub lepsza, malowana proszkowo z grafiką 
przygotowaną przez Bibliotekę,  
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 drzwi i elementy frontu z blachy o grubości min. 1,0 mm, 

 min. 66 skrytek o min. wymiarze: wysokość 115mm, szerokość 385 mm, głębokość 470 mm, 

 dolna część urządzenia zabezpieczony na całej długości urządzenia cokołem, który ma zasłaniać 
nóżki regulujące różnice poziomów podłoża, 

•  dach/daszek nad urządzeniem wysunięty na min. 250 mm od czoła urządzenia. 
Urządzenie powinno zawierać: 

 monitor z ekranem dotykowym min. 17 cali, 

 komputer stacjonarny klasy PC, 

 elektrozamki do każdej ze skrytek wraz ze sterowaniem, 

 czytnik kart czytelnika – czytniki kodów kreskowych, QR oraz RFID (MIFARE), 

 wszystkie te czytniki mają umożliwiać odczyt zarówno z karty czytelnika jak i ze zbiorów 
bibliotecznych, jak i ze smartfonów - czytelnik musi mieć opcję identyfikacji także poprzez 
sczytanie QR code z urządzenia przenośnego, 

 kamerę wbudowaną wewnątrz nad monitorem, tak aby pokazywała osobę użytkownika. 
Kamera musi posiadać przetwornik i slot na kartę pamięci – tak aby obraz zarejestrowany  
w ciągu tygodnia był zapisany przez tydzień. Po tygodniu nowy obraz ma zapisywać się na 
najstarszym. Do kamery ma być dołączone oprogramowanie umożliwiające w każdej chwili 
podgląd w czasie rzeczywistym, jak i przeglądanie zapisu zdalnie. 

 wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, ukraińska.  

 drukarkę pokwitowań, wylot z drukarki iluminowany. 

 urządzenie powinno oferować modułową budowę szafek oraz elastyczność w podejściu do 
ich konfiguracji i ich ewentualnej rozbudowy, 

 książkomat powinien posiadać udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo i osób 
słabowidzących: 

- monitor z funkcją dla słabowidzących, 
- górna krawędź monitora na wysokości maksymalnej 1370 mm liczonej od podłoża, tak 
aby osoby poruszające się na wózku miały do niego lepszy dostęp, 

 minimalne parametry i wymagania dla monitora: 
- przekątna ekranu min. 17”, 
- rozdzielczość min. 1280 x 1024, 
- jasność max nie mniejsza niż: 1000 cd/m2, 
- automatyczna regulacja jasności ekranu w zależności od oświetlenia zewnętrznego, 
- kontrast 1000:1 lub lepszy, 
- ekran dotykowy – PCT pojemnościowy lub równoważny, 
- Ilość punktów dotyku min. 8, 

 urządzenie musi funkcjonować w temperaturze: od – 20⁰C do  + 60⁰C, 

 podświetlenie ledowe przy daszku wyposażone w automatykę zmierzchową, 

 w aplikacji Bibliotekarz ma mieć możliwość wskazania niższych skrytek na odbiór dla 
osoby niepełnosprawnej ruchowo. 

 
Parametry techniczne: 

• pobór mocy mniejszy niż 500 W, w okresie 1 h czyli 12 kWh/dobę, 
• zasilanie jednofazowe 230 V/50Hz, 
• podłączenie do sieci komputerowej LAN, 
• kolorystyka wg wskazań Zamawiającego,  
RAL ……………………. - na obudowę uzgodnienie w trakcie projektu 
RAL ……………………. - na drzwiczki uzgodnienie w trakcie projektu 
Grafika 

 
 

Wykonawca ma obowiązek dokonania pełnej integracji urządzenia z systemem bibliotecznym Sowa SQL 
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Premium, funkcjonującym w Bibliotece Kraków.  
Zamawiający doprowadzi sieć LAN i zasilanie 230 VAC na zewnętrz budynku i pozostawi końcówki kabli 
na środku wylewki w miejscu położenia jednego z elementów urządzenia od strony ul. Królewska 59.  
Wykonawca wewnątrz urządzenia zamontuje skrzynkę elektryczną z zasilaczami, tak aby książkomat był 
zasilany ostatecznie bezpiecznym napięciem 24V.  
Wykonawca ma obowiązek przytwierdzenie urządzenia za pomocą min. 12 sztuk kotw do 
przygotowanego podłoża (wylewki betonowej),  aby zabezpieczyć urządzenie przed przewróceniem  
w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
 
 

Opis sposobu korzystania z urządzenia:  

 czytelnik dokonuje rezerwacji książki w systemie bibliotecznym,  

 bibliotekarz, po odszukaniu książki w księgozbiorze w filii - wprowadza do systemu informację  
o przekazaniu książki do książkomatu, 

 okresowo (np. raz dziennie) przygotowane książki umieszczane są, zgodnie z rezerwacją,  
w odpowiednich skrytkach książkomatu, 

 skrytka automatycznie zostaje zaprogramowana w taki sposób, aby dostęp do niej miał tylko 
oczekujący na pozycję czytelnik bądź administrator systemu,   

 z systemu bibliotecznego w momencie umieszczenia książki w skrytce, generowane jest 
powiadomienie dla czytelnika na adres e-mail o tym, że książka oczekuje na niego w jednej ze 
skrytek, 

 Książka pozostaje w skrytce przez czas określony przez bibliotekę – okres przechowywania 
może zostać zmieniony przez Bibliotekę (administratora systemu), 

 Czytelnik w tym czasie może odebrać książkę ze skrytki urządzenia.  
 

IV. Wykonawca dostarczy z urządzeniem książkomatu, moduł SIP 2 oraz moduł obsługi 
książkomatu Sowa SQL Premium dla tego urządzenia oraz zapewni poprawną 
współpracę oferowanego urządzeniem z tym modułem. 

 

1. W celu zapewnienie poprawnej współpracy oferowanego urządzenia z modułem obsługi 
książkomatu Sowa SQL  Premium muszą być spełnione przez dostawcę książkomatu 
następujące wymagania:  
a) rejestracja wypożyczenia następuje w momencie wyjęcia książki ze skrytki; 
b) umieszczenie książek w książkomacie przez czytelnika zwracającego książki nie może 
generować automatycznie zwrotu przez SIP2. 

2.   Obsługa rozszerzonego protokołu SIP2 (Item Status Update) pozwalającego na przekazanie do 
systemu bibliotecznego zdarzeń: 

a) identyfikacja czytelnika 
b) załadowanie książek do skrytki przez bibliotekarza z podaniem numeru skrytki; 
c) wyjęcie przez bibliotekarza ze skrytki książek nieodebranych w terminie; 
d) umieszczenie książek w książkomacie przez czytelnika zwracającego książki (nie może 
to generować automatycznie zwrotu przez SIP2); 
e) wyjęcie przez bibliotekarza książek zwracanych przez czytelnika; 
f) informacja o numerze skrytki musi być przekazywana dla każdego zdarzenia 
g) informacja o numerze skrytki musi być przekazywana dla każdego zdarzenia 

 
 
Moduł SIP2 dla systemu Sowa SQL posiada wsparcie dla wyżej wymienionych opcji poprzez 
polecenie "Item Status Update" i odpowiednią interpretację pola "Item Properties". Dokumentacja 
tego rozszerzenia jest dostępna pod linkiem: 
https://developers.exlibrisgroup.com/wp-content/uploads/2020/01/3M-Standard-Interchange-

https://developers.exlibrisgroup.com/wp-content/uploads/2020/01/3M-Standard-Interchange-Protocol-Version-2.00.pdf
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Protocol-Version-2.00.pdf 
 

 
V. Wymagany sposób działania książkomatu: 
Integracja książkomatu z modułem wypożyczalnia systemu bibliotecznego Sowa SQL Premium 

musi zapewnić realizację następujących procedur użytkowania:  

1. zamawianie i rezerwowanie, przygotowywanie i wypożyczanie książek do „Książkomatu”; 
2. umieszczanie książek w książkomacie;  
3. zwrot do biblioteki książek nieodebranych i zwróconych; 
4. odbiór książek przez czytelnika;  
5. zwrot książek przez czytelnika. 

Szczegóły procedur w załączniku do niniejszego dokumentu.  

 
 

VI.  Wymagania dodatkowe: 
 

 Dostarczone urządzenie musi posiadać niezbędne certyfikaty zgodności z normą CE. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania urządzenia książkomatu we wskazanym 
miejscu, po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o terminie 
dostawy, montażu, konfiguracji oraz instalacji, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 
Zgłoszenie następuje na adres e-mail informatyzacja@biblioteka.krakow.pl i zawiera w 
szczególności imiona i nazwiska pracowników Wykonawcy, proponowany termin i czas trwania 
montażu. 

 O terminie dostawy Wykonawca powiadamia Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych 
przed dostawą telefonicznie na numer 12 618 91 35 oraz na adres e-mail 
informatyzacja@biblioteka.krakow.pl  

 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie 
rozładunek, wniesienie oraz montaż, konfigurację i instalację urządzenia. 

 Dowodem zrealizowania zamówienia będzie dokonane przez Zamawiającego pisemne 
potwierdzenie w formie protokołu odbioru podpisanego po uprzednim sprawdzeniu 
przedmiotu zamówienia. 

 Podpisany bez uwag przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury. 

 Najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wszystkie dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Niedostarczenie dokumentów stanowi dla 
Zamawiającego podstawę do odmowy podpisania protokołu odbioru. 

 Wykonawca oświadcza, iż wykonane prace zostaną przeprowadzone przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Dostawy winny być zrealizowane w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8: 00 do 14: 00 wliczając w to czas wniesienia i odbioru przedmiotu umowy. 
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