
Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu MCO (system zarządzania i 

wydawania olejów i płynów chłodzących – urządzenie firmy PIUSI program MCO). 

 

2. Modernizacji podlegają: 

a. punkt dystrybucyjny – 3 zbiorniki o pojemności 400 litrów każdy, 3 zwijadła, moduł 

kontrolny, zespół sterujący elektrozaworami, 

b. punkt dystrybucyjny – 5 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy, 5 zwijadeł, moduł 

kontrolny, zespół sterujący elektrozaworami, 

c. możliwe połączenie 2 punktów dystrybucyjnych w 1 punkt dystrybucyjny. 

 

3. Modernizacja ma polegać na wymianie programu komputerowego (zgodnego z systemem 

operacyjnym Windows 10) do zarządzania dystrybucją olejów i płynów chłodzących, 

rejestrującego każdą operację wydania produktu przez moduł kontrolny, określającego przy 

tym dane wydającego, dane odbierającego, nazwę i ilość wydanego produktu oraz 

zapisującego te danych na komputerze.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany modułu  kontrolnego (zespołu łączącego 

operatora z systemem umożliwiającym pobranie produktów i wprowadzanie danych do 

komputera) i wymiany modułu sterującego elektrozaworami. 

Instalacja czytnika kart magnetycznych i kart magnetycznych ( z możliwością samodzielnego 

wprowadzenia kart do oprogramowania komputerowego) dla osób uprawnionych do 

pobierania produktów. 

 

4. Wymagania dla modułu kontrolnego: 

• podłączony do sieci komputerowej, 

• ograniczony dostęp do systemu tylko dla osób uprawnionych, 

• kontrola ilości wydawanego produktu oraz miejsca przeznaczenia, 

• możliwość zadania żądanej ilości produktów, 

• gwarancja zarejestrowania prawidłowych danych o przeprowadzonej operacji, 

• zawiera datę i godzinę, numer operatora (kod PIN), numer i nazwę produktu, ilość 

wydanego produktu, numer odbiorcy – wymagane 5 cyfr. 

5. System powinien posiadać następujące możliwości: 

• wprowadzenie operatorów, kodów dostępu, 

• wprowadzenie odbiorców - kod minimum 5 cyfr, 

• wprowadzenie listy produktów, 

• załadowanie/rozładowanie zbiorników, 

• podgląd/wydruk ruchu w zbiorniku, 

• podgląd/wydruk wykonania zadań, 

• podgląd/wydruk zużycia, 

• podgląd/wydruk listy operatorów, 

• podgląd/wydruk listy odbiorców, 

• podgląd/wydruk listy produktów, 

• podgląd/wydruk listy zbiorników, 

• podgląd/wydruk napełnienia, 



• podgląd/wydruk zużycia, 

• prowadzenie ewidencji wszystkich przychodów, rozchodów i stanów. 

6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. 

7. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez okres 10 lat. 

8. Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych przez okres min. 10 lat. 

9. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez okres 10 lat.                                                                                   

 

 

 


