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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAKUPU  

MASZYNY DO IMPLANTACJI CHIPA DUALNEGO 

 
 

Maszyna do produkcji kart w technologii dual interface powinna umożliwiać: 

1. Produkcję elektronicznych kart plastikowych w formacie ID-1 (ISO 7810) w technologii dual 

intraface (contact i contactless), w oparciu o jeden mikroprocesor osadzony w module 

stykowym. 

2. Połączenie anteny i modułu stykowego poprzez substancję przewodzącą (klej, pasta itp.) – 

tzw. technologia klejowa. Wymagane wskazanie rekomendowanego dostawcy w/w substancji 

przewodzącej do oferowanej maszyny wraz z parametrami użytkowania 

3. W przypadku zagwarantowania co najmniej identycznych parametrów dotyczących: 

niezawodności, wytrzymałości i kosztów produkcji dopuszczalne jest przedstawienie do 

oceny innej technologii wytwarzania kart dual interface.  

4. Materiał karty: PC i PVC. 

5. Wymiar karty wg ISO 7810 tj. 86 x 54 mm, grubość zazwyczaj 0,76-0,84 mm. 

6. Antena wykonana w technologii osadzenia na inlecie miedzianego drutu. Możliwa współpraca 

z innymi technologiami wykonania inletu i anteny (trawienie, drukowanie). 

7. Wymagana wydajność linii na poziomie m.in. 1000 szt. na godzinę, 

8. Wysoko precyzyjny system automatycznego rozpoznawania głębokości anteny ograniczający 

do minimum odpad produkcyjny związany z nieprawidłowym odkryciem anteny i brakiem 

przewodności (brak połączenia anteny z mikroprocesorem). 

9. Stacje frezowania gwarantujące wysoką jakość i wydajność procesu. Wymagane określenie 

dostępności i trwałości końcówek frezujących. 

10. Precyzyjne stacje do implantacji modułu z elementami wstępnego zgrzewania, właściwego 

zgrzewania i chłodzenia.  

11. Zamienne zastosowanie maszyny również do produkcji osadzania zwykłego modułu 

stykowego (bez użycia stacji do technologii dual interface). 

12. Testowanie obu interfejsów on-line po procesie implantacji: interfejs stykowy i interfejs 

bezstykowy.  

13. Moduł do odrzucania kart wadliwych.  
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14. Możliwość późniejszej rozbudowy linii o inne procesy (kodowanie mikroprocesora, kamery 

testujące jakość procesu itp.). 

15. Oferta powinna zawierać również oddzielne urządzenie przygotowujące moduły dual 

interface do procesu implantacji (odpowiednie podklejenie rolki z modułami folią adhezyjną). 

16. Zabezpieczenie procesu przed rysowaniem powierzchni kart oraz kurzem i 

zanieczyszczeniami. 

17. Dostawca musi poza tym zapewnić: zgodność z europejskimi wymaganiami BHP, 

dokumentację, menu operatora i instrukcje w języku polskim, instalację maszyny wraz ze 

szkoleniem i odbiorem FAT i SAT, 2 lata gwarancji, 10 letni dostęp do części zamiennych, 

pomoc przy dostosowaniu maszyny do parametrów produkcji zamawiającego. 

 

 

Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: 
 

L.p. Wymaganie UWAGI: 

1. 
Maszyna musi posiadać możliwość wyłączania 
poszczególnych komponentów w tym kamer 

Np. dla procesu symulacji lub przy 
awarii kamer 

4. 

Oprogramowanie do systemów wizyjnych 

Posiada minimalny zestaw filtrów do 
obróbki obrazu oraz możliwość 
manipulacji oświetleniem. 

5. 

Maszyna wyposażona w komputer w obudowie 
przemysłowej. 

Komputer(y) wyposażone w 2 dyski 1 
SSD min 250GB oraz drugi dyski 
HDD 7,200 obrotów min o interfejsie 
SATA2 i pojemności min 500GB, 
Procesor min. czterordzeniowy 
(fizyczne a nie logiczne) fizycznie nie 
posiadający obecnie znanych 
podatności bezpieczeństwa (t.j. 
Meltdown, Spectre, Spoiler) oraz min 
8GB RAM wraz z oprogramowaniem 
do tworzenia RAMdysku na dane 
krytyczne lub szyfrowaniem techniką 
AES (t.j. Bitlocker lub montowane 
partycje szyfrowane np. VeraCrypt). 

6. 
System operacyjny Windows 10 64bit (w wersji 
angielskiej lub polskiej), z możliwością 
upgrade’u oraz wraz z aktualizacjami 
dostarczanymi przez producenta w celu 
instalacji przez klienta. 

Wykaz aktualizacji systemu 
operacyjnego łatający krytyczne 
dziury w oprogramowaniu 
przetestowany przez producenta 
maszyny.  

7. Dostęp wielopoziomowy do systemu operacyjnego i 
oprogramowania sterującego (min. administrator, 
użytkownik). 

Konieczne konta dla użytkownika, 
administratora oraz serwisu. 

8. Konieczność tworzenia kolejnych, osobnych kont o 
zróżnicowanych uprawnieniach, zarówno w systemie 
jak i w aplikacji. 

 

9. Na płytach CD/DVD lub dysku HDD przekazana kopia 
systemu operacyjnego wraz z oprogramowaniem 
aplikacyjnym i wszystkimi sterownikami (stan na dzień 

Preferowane na płycie DVD jako self-
boot image z PXE w 2 kopiach dla 
każdego komputera. 
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odbioru urządzenia) pozwalająca na odtworzenie 
systemu sterowania, wraz z dokumentacją niezbędną 
do odtworzenia. 

10. 

Możliwość zainstalowania oprogramowania typu 
Device Control 

Zainstalowane oprogramowanie 
przez producenta lub możliwość 
zainstalowania własnego 
oprogramowania w celu kontroli ilości 
oraz urządzeń podłączanych do 
maszyny. 

11. Dostarczenie dokumentacji systemu sterującego 
maszyną. 

W wersji elektronicznej jak i 
papierowej min. w języku angielskim. 

12. 
System backupu ustawień całości oprogramowania 
sterującego. 

Z możliwością archiwizacji za 
pomocą oprogramowania 
pakującego np. JAR. 

13. Możliwość wymiany danych poprzez złącze USB na 
płycie głównej (min. 2 porty USB 3.0). 

 

14. Możliwość wymiany danych, poprzez kartę sieciową 
LAN (min. 100/1000 Ethernet RJ 45). 

 

15. 
Dostępny napęd DVD 

Opcjonalnie dostępny jako 
zewnętrzny napęd DVD. 

16. Zasilacz sterownika systemu dostosowany do pracy 
przy parametrach zasilania występujących na terenie 
Polski. 

 

17. 
Monitor LED 

Opcjonalnie lub jako wyświetlacz 
LCD/LED wbudowany w maszynę. 

18. 
Licencja zakupiona na Zamawiającego na dostarczone 
oprogramowanie i system operacyjny, w które 
wyposażony będzie sterownik systemu. 

Licencje na dodatkowe 
oprogramowanie również zakupione 
na Zamawiającego. Licencje 
dostarczone w postaci kluczy jak i 
plików aktywacyjnych. 

19. Dostarczenie zalecanego przez Dostawcę 
producenta/wersji programu antywirusowego (z 
wyłączeniem Kasperskiego), wraz z informacją: 

• informacja nt. wyjątków dla skanowania 

antywirusowego, 

• inne parametry konfiguracji systemu 
antywirusowego wymagane do poprawnego 
działania maszyny. 

Możliwość zainstalowania programu 
ESET przez Kupującego 

20. UPS do komputera wraz z oryginalnym 
oprogramowaniem producenta, pozwalający na 
poprawne wyłączenie sterowania systemu w 
przypadku zaniku napięcia. 

 

21. Zgoda na wymianę części elektronicznych przez 
przeszkolony personel techniczny bez utraty gwarancji 
producenta. 

 

22. Oprogramowanie (konfigurowalne) do zbierania logów 
z maszyny w postaci Offline-owej w celu zdalnej nie 
bezpośredniej diagnozy/analizy problemu. 

 

23. W przypadku awarii dysku twardego bądź innego 
nośnika pamięci stałej  konieczna będzie nieodpłatna 
wymiana na nowy dysk/nośnik oraz bezwarunkowe i 
nieodpłatne pozostawienie uszkodzonego 
nośnika/dysku u Zamawiającego. 

 

24 Dane pomiarowe (dane statystyczne 
dotyczące produkcji kart), dopasowania do 
wzorca, zdjęcia z kamer (dla możliwości 
logowania przy problemach z systemem 
wizyjnym) logowane w bazie danych. 

Producent musi zapewnić 
bezpieczne środowisko 

przechowywania tych danych (np. na 
oddzielnym dysku HDD o wysokiej 

pojemności znajdującym się w 
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W logach maszyny brak danych technologicznych. W 
GUI oprogramowania sterującego maszyną ma być 
możliwość generowania raportu z produkcji ze zmiany 
zawierający w.w. dane (zapisane m.in. w Bazie Danych) 
opisujące statystykę ilościową poprawnie 
wyprodukowanych oraz błędnych kart z 
uwzględnieniem błędów ze wszystkich modułów 
biorących udział w procesie produkcyjnym 
(implementacji chipa dualnego) 
 

komputerze systemowym) w 
zabezpieczonej bazie danych min 

hasłem dla wielopoziomowego 
dostępu. 

25 Maszyna ma posiadać zinternacjonalizowany 
graficzny interfejs obsługi głównego programu 
sterującego pracą maszyny. Możliwość wyboru 
języka min. Pomiędzy polskim jak i angielskim. 
Na GUI mają być widoczne wszystkie statusy 
blankietów wraz z ich obecnym miejscem w 
maszynie. 

. 

26 Przy dostawie nowego sterownika należy 
zapewniać: 
- wsparcie techniczne na miejscu u 
Zamawiającego podczas instalacji oraz testów 
odbiorczych wykonywanych przez 
Zamawiającego, 
- dokonać odbioru na podstawie 
zaproponowanego scenariusza testów 
odbiorczych. 

 

27 Serwis gwarancyjny (wsparcie techniczne, 
usuwanie błędów, aktualizacje 
oprogramowania i dostarczanie nowych wersji 
oprogramowania) dla sterownika wraz z 
oprogramowaniem przez okres 3 lat liczone od 
chwili dostawy, montażu i uruchomienia 
produkcyjnego urządzenia, z czasem reakcji 
do 2 godzin i czasem naprawy do 48 godzin 
liczone od chwili zgłoszenia dla zgłoszeń 
krytycznych i z czasem reakcji do 4 godzin i 
czasem naprawy do 96 godzin liczone od 
chwili zgłoszenia dla zgłoszeń normalnych 
 

 

28 Zgoda na wykonywanie drobnych / 
podstawowych napraw przez przeszkolony 
personel techniczny Zamawiającego bez utraty 
gwarancji producenta 

 

29 Zdalna diagnozę i naprawa za pośrednictwem 
zestawionego na żądanie bezpośredniego 
połączenia serwisowego poprzez zapewniony 
laptop serwisowy (konfiguracja zgodna z 
przyjętymi politykami bezpieczeństwa 
Zamawiającego oraz niezbędnymi 
wymaganiami Dostawcy). Laptop serwisowy 
musi być wyposażony w komplet 
oprogramowania pozwalającego na zdalną 
diagnozę i naprawę 

 

30 W przypadku awarii dysku twardego i wymiany 
na nowy nieodpłatne pozostawienie 
uszkodzonego u klienta 

 

31 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy 
(wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed dostawą), nie używany we 
wcześniejszych projektach 
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32 Przeniesienie na Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych do dostarczonego 
oprogramowania systemowego i aplikacyjnego 
na wszystkich polach eksploatacji, w pełnym 
zakresie określonym w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 

 

 
Do maszyny przewidziany jest podstawowy pakiet części zapasowych wraz z częściami 
szybkozużywającymi się. Opis części ma być zgodny z listą części zamiennych o 
oznaczeniach jakie stosuje producent danego komponentu/części dostępnego na rynku. 


