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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   	I.	Przedmiot	zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnego systemu parkingowego CEMI (częściowy 
demontaż obecnie zainstalowanego oraz dostawa, montaż
i uruchomienie) automatycznego systemu parkingowego w pełni kompatybilnego z obecnym 
systemem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. S)w. Barbary w Sosnowcu a także 
serwis i konserwacja zamontowanego systemu, urządzeń i instalacji, w okresie gwarancji  jakości i 
rękojmi za wady.
2. Lokalizacja terenu objętego przedmiotem zamówienia: teren Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 5 im. S)w. Barbary w  Sosnowcu kod pocztowy: 41-200, ul. Pl. Medyków 1
3. Kod klasy4ikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
    • 34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacje
    • 34926000-4 Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych,
    • 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
4. Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienie obejmuje:
    a) Opracowanie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przekazanie 
Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji dokumentacji technicznej całości systemu i 
poszczególnych jego elementów, specy4ikacji technicznych systemu i poszczególnych elementów 
systemu.
    b) Wykonanie w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przekazanie 
Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji projektu prac związanych z realizacją zadania.
    c) Częściowy demontaż instalacji, urządzeń istniejącego systemu parkingowego przeniesienie w 
wybrane miejsce przez Zamawiającego 
    d) Niezbędne prace instalacyjne związane z wymianą systemu, wykonanie przekopów w gruncie i 
ułożenie w nich instalacji zasilających i sterujących do poszczególnych urządzeń.
    e) Dostawa, montaż i rozruch nowego systemu parkingowego.
    f) Pomiary w instalacjach obsługujących system oraz sporządzenie
i przekazanie Zamawiającemu protokołów pomiarów.
    g) Szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu parkingowego 
    h)  Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
a także wszystkich instrukcje obsługi, DTR, karty gwarancyjne, licencje niezbędne do pracy systemu 
parkingowego.
       

   	II.	Wymagania	dotyczące	realizacji	przedmiotu	zamówienia.

1. Założenia funkcjonalno – użytkowe systemu parkingowego:
   	a)	WJAZD
    • Klient abonamentowy
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Na wjeździe klient podjeżdża pod terminal wjazdu, kamera LPR odczytuje nr rej. pojazdu. Jeśli
nr rej. pojazdu jest w bazie parkingowej MySQL (abonament) to system otwiera automatycznie 
szlaban wjazdowy.
W przypadku gdy nr rej. jest źle odczytany , klient abonamentowy przykłada do czytnika kart 
zbliżeniowych ( umieszczonego na  panelu przednim terminala) kartę abonamentową Po odczycie 
karty zbliżeniowej i jej akceptacji  system parkingowy podnosi szlaban 
    • Klient jednorazowy 

Podjeżdża pod terminal wjazdowy , pętla obecności wykrywa pojazd
i włącza mruganie przycisku do przyciśnięcia w celu wydruku biletu parkingowego. Po przyciśnięciu 
przycisku – DRUKUJ BILET) przez kierowcę , system wydrukuje  bilet z nadrukiem nr rej. odczytanym
podczas wjazdu. W momencie wyciągnięcia biletu z ustnika drukarki system parkingowy podnosi 
szlaban wjazdowy . Po wjechaniu pojazdu na parking, system parkingowy zamyka szlaban (opuszcza 
ramie szlabanu) i autoryzuje bilet jako ważny . W przypadku gdy klient wyciągnie bilet z ustnika 
drukarki
i wycofa pojazd , system parkingowy otworzy szlaban i w momencie wycofania pojazdu zamknie 
szlaban i anuluje bilet jako nieważny. Jeśli klient po naciśnięciu przycisku wydruku biletu nie 
wyciągnie biletu z ustnika drukarki i się wycofa pojazd  to system parkingowy w momencie 
wycofania anuluje bilet i wyrzuci go z ustnika na ziemię.
    b)	WYJAZD

W momencie podjechania kierowcy pod terminal wyjazdowy aktywuje on pętlę 
obecności, która powinna przekazać do sytemu że jest pojazd.
W tym momencie system powinny dokonać  odczytu tablicy rej. pojazdu.
Po odczycie tablicy rejestracji pojazdu system powinien sprawdzić stan  pojazdu. Jeśli tablica pojazdu
rejestracji jest w czasie wolnym do wyjazdu to system parkingowy powinien automatycznie podnieść
ramię szlabanu wyjazdu aby klient opuścił parking.

Jeśli tablica rejestracyjna jest przypisana do karty abonamentowej to również system 
po analizie stanu karty podnosi ramię szlabanu wyjazdu nie zależnie czy klient ma ważną kartę 
abonamentową. W przypadku nieważnej karty abonamentowej system na wyświetlaczu powinny 
poinformować klienta, że karata jest nieważna i klient nie wjedzie na tą kartę  (tablicę rejestracyjną)  
W  momencie gdy klient ma dokonać opłaty system po odczycie nr rejestracji pojazdu automatycznie 
ma wyświetlić kwotę do zapłaty za parkowanie na wyświetlaczu .Po wrzuceniu monet do ustnika 
monet przez klienta wyświetloną kwotę, system automatycznie podnosi ramie szlabanu wyjazdu .

W przypadku gdy klient zdecyduje się dokonać opłaty kartą zbliżeniową PAYPASS to 
w momencie wyświetlenia kwoty do zapłaty klient ma mieć możliwość wyboru formy płatności 
poprzez naciśnięcie przycisku PŁATNOS)C)  PAYPASS . Po przyłożeniu karty PAYPASS i akceptacji 
płatności przez Bank system parkingowy ma otworzyć szlaban wyjazdu.
Wymagana jest możliwość płatności monetami i kartą PAYPASS przy jednej transakcji.
2. Opis techniczny systemu parkingowego:
    1) Użytkowanie systemu parkingowego powinno być intuicyjne i proste. Instrukcje obsługi winny 
być umieszczone w widocznych miejscach w dwóch językach .Główną zaletą ma być przede 
wszystkim sprawne obsłużenie dużej ilości użytkowników parkingu. Parkowanie ma odbywać się 
według prostych zasad:
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    • wjazd – pobór biletu,
    • opłacenie biletu w terminalu wyjazdowym lub pomieszczeniu obsługi parkingu .
    • wyjazd – odczyt opłaconego biletu lub kamera LP 
    2) Dodatkowo system parkingowy ma umożliwić obsługę wielu typów użytkowników (klienci 
rotacyjni lub abonamentowi) oraz pozwolić na dokładne zarządzanie parkingiem (wgląd w ilości 
wjazdów, bilans kosztów itp.).
    3) Klienci rotacyjni to tacy, którzy przyjeżdżają okazjonalnie na teren parkingu. Rozliczenie za 
parkowanie ma następować poprzez opłacenie pobranego biletu
w terminalu wyjazdowym.
    4) Klient abonamentowy jest to użytkownik wjeżdżający na parking po wcześniejszym przyłożeniu 
ważnej karty abonamentowej do czytnika, lub odczyt kamery LPR
    5) Główne założenia do systemu parkingowego:
    a) system parkingowy będzie użytkowany 24h na dobę przez wszystkie dni w roku,
    b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymaganych przeglądów w okresie gwarancyjnym –
bez ponoszenia opłat przez Zamawiającego – koszt przeglądów   wkalkulowany w koszt realizacji,
    c) w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy
w ciągu max. 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze i 72 godziny w dni wolne od pracy.
3. Zakres prac
    a) Położenie okablowania zasilania i światłowodu  pomiędzy  wjazdem i wyjazdem - około 150m 
    b) Położenie okablowania zasilania i TCP/IP w nowym pomieszczeniu obsługi parkingu 
    c) Montaż szafy zasilającej i sterującej na podwójnym wjeździe 
    d) Położenie okablowania sterującego 180 m z parkingiem pracowniczym 
    e) Kon4iguracja łączności internetowej po GSM 
    f) Terminale wjazdowo –wyjazdowe i szlabany mają być zamocowane na metalowych platformach 
( wyspach z metalu) ocynkowanych ogniowo , dodatkowo powinny być wyposażone w   odbojnice z 
masztami na których  zamocować kamery do podglądu i rejestracji wjazdu i wyjazdu oraz oświetlenia
lub fundamentach betonowych osadzonych w podłożu i zamontowanie oświetlenia niezbędnego do 
obsługi systemu parkingowego 
    g) Uruchomienie i kon4iguracja modułów PAYPass 
    h) Demontaż obecnej budki parkingowej  i przeniesienie jej w miejsce wskazane na terenie 
Szpitala.
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4. Wymagania dotyczące urządzeń

I.  Parking dla odwiedzających, pacjentów, klientów, pracowników Szpitala (dwa wjazdy i dwa wyjazdy):

Lp. Wyszczególnienie Ilość

(jm=

sztuka)

Podstawowy opis Szczegółowy opis i funkcjonalność

1 Terminal wjazdowy 1 szt. ��Bileterka,

��czujnik pobrania biletu,

��czytnik kart,

��jeden terminal z funkcją otwierania z 

funkcją modułu dźwiękowego. 

��trwale zamontowany w podłożu 

(fundament lub inne rozwiązanie),

��odporny na warunki zewnętrzne 

posiadający grzałkę oraz wentylator,

��odporny na opady,

��zamykany na klucz patentowy.

��pojemność biletów co najmniej 2500 

szt.,

��połączony kablowo światłowodowo  z 

systemem zarządzania typu „online”

a) Bileterka wykonana będzie z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, wewnątrz

zamontowany  będzie  termostat  kontrolujący  temperaturę  urządzenia.  Bileterka  będzie

drukować bilety z rolki (gramatura min. 80g/m2) z kodem kreskowym oraz odczytywać

karty abonamentowe MIFARE. Bileterka uaktywni się, gdy pojazd najedzie na pierwszą

pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z bileterki, zbliżenie karty abonamentowej

,odczyt tablic .

b) Kierowca pojazdu rotacyjnego po naciśnięciu przycisku pobrania biletu ma otrzymać bilet

z kodem kreskowym. Po odebraniu biletu szlaban zostanie otwarty.

c) Do prawidłowego działania  systemu niezbędny jest  czujnik pobrania biletu.  Szlaban

otworzy  się  dopiero,  gdy  kierowca  pobierze  bilet.  Natomiast  w  przypadku,  gdyby

kierowca nie pobrał biletu w określonym czasie (np. w ciągu 20 sekund) to bilet zostanie

wciągnięty z powrotem do urządzenia lub wyrzucony na ziemie 

d) Kierowca pojazdu abonamentowego zbliża do czytnika wcześniej zaprogramowaną kartę

abonamentową. Jeśli karta jest aktywna, szlaban zostanie otwarty lub po odczycie tablic

rejestracyjnych .

e) Szlaban  ma  zamykać  się  automatycznie  po  przejechaniu  pojazdu  przez  drugą  pętlę

indukcyjną.

f) Szlaban ma otwierać się i zamykać w czasie krótszym od1,6- 2 sekundy.

g) Odczyt  karty  lub  wydanie  biletu  będzie  uzależnione  od  najechania  pojazdu  na  pętlę

indukcyjną  –jeżeli  nie  będzie  pojazdu,  to  system  nie  wyda  biletu.  Będzie  to

zabezpieczenie przed nieuprawnionym poborem biletu np. przez osoby chcące niezgodnie

z regulaminem skrócić czas parkowania i pobrać jeszcze jeden bilet.

h) Terminal wjazdowy  musi pracować ONLINE, czyli  urządzenie musi  być połączone z

głównym komputerem. Dzięki temu zarządca parkingu dostanie informację na bieżąco ile

pojazdów wjechało na parking, ile opuściło parking oraz jakie jest obłożenie parkingu.

Takie rozwiązanie zapewnia większą kontrolę nad parkingiem, ponadto będzie możliwość

otrzymywania  różnego  rodzaju  informacji:  na  temat  zajętości,  ilości  wjazdów

pracowników  na  abonamentach,  próby  oszustw,  można  sterować  wjazdami



poszczególnych grup użytkowników itd. 

i) terminal wjazdowy - wydaje bilety z kodem paskowym , czyta karty zbliżeniowe Mifare.

Steruje  tablicą  WOLNY-ZAJĘTY,  Wyświetlacz  min.  4x20  znaków  .  Grzałka  z

wentylatorem  do  klimatyzacji  .  Interkom  po  TCP/IP  -  VOIP.  Obudowa  ze  stali

nierdzewnej malowana  proszkowo.

2 Terminal wyjazdowy 2 szt. ��czytnik biletów jednorazowych, kart 

abonamentowych

��terminal trwale zamontowany w 

podłożu (fundament lub inne 

rozwiązanie)

��odporny na warunki zewnętrzne 

posiadający grzałkę oraz wentylator,

��odporny na opady,

��zamykany na klucz patentowy

��połączony kablowo z systemem 

zarządzania typu „online”

a) Terminal uaktywni się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając

odczytanie biletu przez skaner wieloliniowy, zbliżenie karty abonamentowej ,kamery do

odczytu tablic LPR zamykany na klucz, patentowy połączony kablowo światłowodowo  z

systemem zarządza

b) Terminal wyjazdowy powinien pozwalać na dokonanie opłaty  parkingowej w postaci  :

monet  1zł 2 zł  5zł  oraz monety typu żeton ( zwalniający z opłaty parkingowej )  oraz

dodatkowo za pomocą karty bankowej zbliżeniowej PAYPASS. Terminal  ma drukować

paragon potwierdzający opłatę na życzenie klienta oraz wydawać resztę w monetach 1zł .

Terminal  wyjazdowy  powinien  czytać  nr  rejestracyjne  pojazdów  oraz  czytać  karty

zbliżeniowe MIFARE 

c) Obudowy terminali wjazdowych i wyjazdowych mają być wykonane ze stali nierdzewnej

malowanej  proszkowo  .  Terminale  mają  być  zaopatrzone   systemy  klimatyzacji

( chłodzenia i grzania ) w celu utrzymania  wymaganej temperatury w terminalach . Na

panelach przednich mają być wyświetlacze LCD o konfiguracji minimum 4x20 znaków

lub  graficzne.

d) jeden terminal z funkcją otwierania  modułu dźwiękowego.

e) czytnik biletów jednorazowych z kodem kreskowym, 

f) czytnik zbliżeniowy kart abonamentowych  MIFARE

g) wyświetlacz o dużym kontraście i dużej jasności,

h) wyświetlacz podświetlony,

i) odległości urządzenia od serwera wynoszącej powyżej 50 m konieczne jest zastosowanie 

technologii światłowodowej),

j) detektor pętli indukcyjnej,

k) możliwość wyboru koloru obudowy (kolor z palety RAL należy uzgodnić z Zarządcą 

parkingu),

3 Szlaban wjazdowo 

wyjazdowe 

2 szt. ��odporny na opady Wymagania dla szlabanów:



��zamykany na klucz,

��możliwość ręcznej blokady działania 

w pozycji otwartej)

��szerokość dostosowana do szerokości 

wjazdu/wyjazdu,

��szlaban trwale zamontowany w 

podłożu (fundament lub inne 

rozwiązanie),

��ramię lekkie z gumą ochronną u dołu ramienia,

��naklejki odblaskowe,

��możliwość blokowania w pozycjach krańcowych,

��bezpieczna strefa bariery (funkcja zabezpieczająca uszkodzenie pojazdu przez zamykającą 

się barierę – autorewers ),

��czas otwarcia szlabanu: od 1,6 -2,00 s,

��gwarancja 10 000 000 cykli

��szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia bez użycia 

narzędzi np. przy zaniku prądu,

��automatyczne otwieranie ramienia w przypadku zaniku prądu

��detektor pętli indukcyjnej,

��budowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję.

4 Pętle indukcyjne 5 szt. ��3 sztuki połączone ze szlabanami 

wjazdowymi i wyjazdowymi 

blokujące możliwość zamknięcia się 

szlabanu na przejeżdżający pojazd,

��2 sztuki połączone z terminalami 

wjazdowymi uniemożliwiającymi 

możliwość pobrania biletu bez 

pojazdu

a) Pętle  indukcyjne  zastosowane  będą  w  celu  wykrycia  pojazdu  podjeżdżającego  do

bileterki lub terminala wyjazdowego oraz w celu detekcji pojazdu podczas przejazdu na

wysokości szlabanu.

b) Pętle  należy  zlokalizować  tak,  aby  zapewniona  była wykrywalność  różnych  typów

pojazdów oraz żeby pętla była chroniona przed warunkami zewnętrznymi.

II   Pozostałe elementy :

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

(jm= 

sztuka)

Szczegółowy opis i funkcjonalność

1 Kamery LPR do 

odczytu tablic 
4 szt. Dwa wjazdy i wyjazdy powinny posiadać kamery LPR  odczytu tablic firmy HIKVISON , które współpracują z istniejącym systemem 

parkingowym .

2 Kamery kolorowe po

TCP/IP +SD 128 GB
2 szt. Wjazdy wyposażyć w dwie kamery kolorowe firmy Hikvision z pamięciami mikro SD 128GB i podłączyć do obecnego  systemu 

Parkingowego .

3 Znaki drogowe 8 szt. Znaki drogowe do oznaczeń przejść i wjazdów



4 Słupki lub inne 

rozwiązania
� Słupki lub inne rozwiązania mają ochraniać terminale wjazdowo wyjazdowe oraz szlabany

� słupki powinny być dobrze widoczne w nocy

� umiejscowione w miejscach wskazanych przez zamawiającego

� odporne na warunki zewnętrzne (słupki nierdzewne)

5 Komunikacja VOIP 

ZA POMOCĄ 

SIECI KOMPUT. 

PO  TCP/IP

Komunikacja z terminali wjazdowych i wyjazdowych  do pomieszczenia obsługi parkingu

6 Miejsce obsługi 

parkingu – kasa 

ręczna

a) Obsługa systemu  parkingowego wraz z sprzętem parkingowym  ( serwer Pc bazy danych i komputer PC obsługi systemu ma być

przeniesiony do oddzielnego pomieszczenia obsługi parkingu , gdzie będzie można dodatkowo pobierać opłatę za bilet i opłatę

abonamentową  prowadzić walidację biletów oraz zdalnie otwierać i zamykać wszystkie szlabany w całym systemie, 

b) Niezbędne jest podłączenie do  systemu obecnej drukarki fiskalnej  Elzab Mera  ‘E’ 

c) System musi mieć możliwość wypisywania  numeru nip klientów na paragon fiskalny zgodnie z obowiązującymi przepisami

skarbowymi 

d) System parkingowy ma być podpięty do internetu za pomocą  łącza lub radiowo GSM ze względu na potrzebę obsługi czytników

kart bankowych  PAYPASS.

e) Przekazanie  100 szt. żetonów na bezpłatny wyjazd .

7 Oznakowanie 

terminali wjazdowo 

wyjazdowych , kasy 

ręcznej

Terminale wjazdowe i wyjazdowe: naklejki odporne na warunki atmosferyczne – instrukcja obsługi w dwóch językach umieszczone w

widocznych miejscach

Serwis:

� Minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt parkingowy, wykonany montaż elektroniczny sprzętu liczonej odpowiednio od daty sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru systemu parkingowego.

� podjęcie interwencji serwisowej w ciągu do 48 godzin w dni robocze po zgłoszeniu, oraz do usunięcia ewentualnych usterek, wad sprzętu, nie później niż w ciągu 

14 dni. Do momentu usunięcia usterki system parkingowy pracować będzie w trybie awaryjnym.

� opiekę nad systemem po podpisaniu odrębnej umowy serwisowej, precyzującej warunki serwisu i opieki po okresie gwarancji 



UWAGA:

Wszystkie parametry stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie 

z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego dodatkowych kosztów.

 

……………………………………………………..

                                                                                         (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)
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