
    
 

Załącznik nr 6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIATY:  

Materiał konstrukcyjny:  - Aluminium 

Zabezpieczenie antykorozyjne: – zgodnie z Polską normą PN EN ISO 1461 

Szyby: - bezpieczne - klejone/hartowane gr. 6/8mm 

Nawierzchnia wewnątrz wiaty -  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. szarego lub 

fundament prefabrykowany płytowy 

Pojemność akumulatorów:  od 100 Ah 

Stopień ochrony IP:  od IP 54 

Rodzaj oświetlenia: LED 

Ładowanie USB:  wysokowydajne porty USB o 2,1A, 

Router WiFi, 

Wymiary wiaty przystankowej:  2500mm (wysokość) x szer. 5000mm (długość) x 1500mm 

(szerokość) 

Konstrukcja(bryła);  prosta, bez załamań, zaokrągleń 

Integralnym (nierozłącznym), wyposażeniem wiaty przystankowej jest; zadaszenie z paneli 

fotowoltaicznych, na stałe wmontowane urządzenie do naprawy rowerów - moduł 

zawierający niezbędny zestaw kluczy, pompkę,  kosz na śmieci (wyjmowany wkład) stojak na 

rowery zamontowany do ściany wiaty, ławka. Tablet (wyświetlacz zasilany energią z paneli 

fotowoltaicznych), gablota zamontowane są na wewnętrznej ścianie  wiaty przystankowej.  

 

Pozyskana energia słoneczna zasila wiaty, wykorzystywana jest na potrzeby oświetlenia, 

stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. 

 

Tablet - Monitor w formie infokiosku do przystanku o parametrach nie gorszych niż: 

- przekątna  min 19" max 24”, 

- obudowa wodoszczelna,  

- przyłącz do paneli fotowoltaicznych, 

Karta graficzna: 

- Zintegrowana z płytą główną, 

- Korzystająca z min. 64MB pamięci współdzielonej 

- Obsługująca monitory o rozdzielczości 1920 x 1080 

- Możliwość wyświetlania treści HD w standardzie 1080p 

- Obsługa standardów H.264, MPEG-2, MPEG-4 i WMV9 

 

  

Oprogramowanie musi umożliwiać: 

- przesyłanie z komputera treści i zarządzanie prezentowaną zawartością: zdjęcia, filmy, 

teksty, 



    
 

- ustalanie terminu ich wyświetlenia i udostępniania je na wielu wyświetlaczach bezpośrednio 

z poziomu komputera, 

- zdalne zarządzanie sprzętem, jak i monitorowanie działania urządzeń oraz zaplanowaną 

treścią, 

- ustawianie własnych ekranów menu, przeglądanie lokalnie zapisanych dokumentów  

i ogłoszeń, 

- wprowadzanie ograniczeń dostępu do internetu, blokowanie dostępu do systemu 

operacyjnego,  

- wprowadzenie ograniczeń dostępu do instalowania innych programów. 

 

 

Poglądowy  schemat wiaty przystankowej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomiczna - systemowa wiata przystankowa zlokalizowana będzie w Bobowej na działce 

nr 399/4 przy ul. Zielonej.  

 

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie będący przedmiotem ekspozycji, 

nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji. 

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, 

patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę 

przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie 

ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te 

podane w opisie przedmiotu zamówienia. 
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