
 

 
 

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

na dostawę i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego w porcie 
jachtowym Marina Pogoń w ramach projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski 
– sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
POIG 2007- 2013, Działanie 6.4. 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Dostawa automatycznego, bezobsługowego  systemu parkingowego  
  

2. Trwałe posadowienie postumentu z automatem do wydawania biletów przed wjazdem 
na teren Mariny Pogoń 
. 

3. Trwałe posadowienie postumentu z kasą  do wnoszenia opłat wraz z zadaszeniem 
przed wyjazdem z terenu Mariny Pogoń 

 
4. Kompletny montaż automatycznego systemu parkingowego (bez szlabanu) 

 
Wjazd na parking powinien odbywać się automatycznie, po podniesieniu szlabanu po 
wydrukowaniu biletu w automacie biletowym usytuowanym przy wjeździe na parking. 
Szlaban po wydruku biletu powinien się otworzyć i automatycznie zamknąć po wjeździe 
samochodu. W przypadku klientów abonamentowych posiadających karty elektroniczne, 
otwarcie bariery ma następować po zbliżeniu uprawnionej karty do czytnika terminala.   
 
Wyjazd z parkingu również powinien odbywać się automatycznie. By wyjechać, samochód 
powinien podjechać do kasy automatycznej – zamontowanej na postumencie, w której 
kierowca będzie mógł rozliczyć bilet. Po rozliczeniu biletu powinien automatycznie otwierać 
się szlaban, który powinien się zamknąć po przejechaniu samochodu. 
 
System powinien pozwalać na wyjazd bez opłaty w czasie do 30 minut. 
 
System powinien być kompatybilny z systemem obsługującym podnoszony automatycznie 
szlaban, który już jest zamontowany na wjeździe na teren Mariny Pogoń.  
 
System powinien uwzględniać karty abonamentowe – pozwalające na przejazd bez 
wnoszenia opłat. 
 
 
Dane techniczne elementów systemu: 
 
Automat do wydawania do wydawania biletów 
 
Parametry/Funkcje realizowane przez urządzenie:  

  wykrywanie obecności pojazdu,  

  drukowanie biletu z kodem kreskowym,  

  odczyt karty abonamentowej dystansowej, 

  instruowanie klienta poprzez wyświetlacz z komunikatami,  

  zakres temperatur pracy - 20 do +50 



 

 obudowa stalowa malowana proszkowo 

 współpraca z już zainstalowanym szlabanem   

 

Kasa  do wnoszenia opłat - automat wyjazdowy  

 

Parametry/Funkcje realizowane przez urządzenie:  

  skaner biletów 

 wrzutnik monet, przyjmuje pięć rodzajów monet, 

 automat wydaje resztę 

 system samo napełniających się zasobników 

 pojemnik nadmiarowy na bilon   

 wyświetlacz LCD 

  czytelne piktogramy prowadzące klienta  poprzez procedurę rozliczeniową 

  układ termostatów utrzymujący stałą temperaturę i wilgotność powietrza 

  drukarka potwierdzenia transakcji  

 urządzenie może pracować autonomicznie 

 odczyt karty abonamentowej dystansowej 

 rozliczanie klienta bez biletu (bilet zagubiony) 

 zakres temperatur pracy - 20 do +50 

 zamki mechaniczne patentowe 

 obudowa stalowa malowana proszkowo   

 współpraca z już zainstalowanym szlabanem  

 

Daszek nad kasą wyjazdową 
  

 posadowienie daszku na słupach.  
 Wykonawca wykona odpowiednie fundamenty (lub inne adekwatne do lokalizacji 

posadowienie daszku), pozwalające zagwarantować co najmniej 5-letnią trwałość 
posadowienia daszku, 

 Projekt daszku, materiał  oraz sposobu posadowienia   zostanie przedstawiony 
zamawiającemu do akceptacji. 

 
 

System zarządzania kartami abonamentowymi: 

Funkcje realizowane przez urządzenie:  

 programowanie kart(dodawanie i usuwanie abonamentów ) 

 

Pętle indukcyjne - w ilości niezbędnej do funkcjonowania systemu 

 

Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Mariny Pogoń w zakresie funkcjonowania                     

i obsługi systemu parkingowego.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu  

instrukcji obsługi i konserwacji systemu parkingowego. 

 



 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia opiewał na co najmniej 

2 lata. 

 

Wykonawca wykona tabliczki z oznakowaniem informującym o dofinansowaniu Projektu                  
z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dot promocji projektów realizowanych               
z POIG dz. 6.4 zamieszczonymi na str. www.pot.gov.pl w zakładce  „jak promować projekt”-  
http://www.pot.gov.pl/6-4fundusze-ue/l/dzialanie-6-4-po-ig/jak-promowac-projekt. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń 
i uzgodnień, które będą wymagane do posadowienia i montażu systemu. 
  
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, umożliwi 
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu posadowienia i montażu urządzeń składających 
się na system parkingowy. Wszelkie koszty wynikłe dla Wykonawcy w związku                                 
z przeprowadzeniem wizji lokalnej poniesie wyłącznie  Wykonawca.  
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 6 tygodni dni od daty podpisania umowy. 
 
 
  

  

http://www.pot.gov.pl/

