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§ 1 
 

TELEMETRYCZNA SIEĆ RADIOWA WiK Dzierżoniów SYSTEMU PRODUKCJI 

WODY 

 

 

Ze względu na dużą liczbę obiektów sieci wodociągowej rozproszonych na terenie całego 

powiatu, stworzono sieć komunikacyjną do komunikacji, obsługi, sterowania i zarządzania 

wszystkimi obiektami. Sieć komunikacyjna funkcjonuje na poniższych zasadach: 

 

 

Sieć komunikacyjna jest podzielona na części: 

 nowa sieć radiowa na częstotliwość 448,5250MHz poprzez protokół ETHERNET; 

 połączenie Głównego Sterownika sieci dla obiektów wodnych ze SCADA. 

 

 

Wszystkie informacje od poszczególnych obiektów wodnych są zbierane i przetwarzane przez 

główny sterownik umiejscowiony na obiekcie SO–01 Baza WiK Dzierżoniów. 

Jest to jednostka oparta na sterowniku firmy SIEMENS SIMATIC S7-1500. Jest 

on odpowiadał za komunikację ze wszystkimi obiektami wodociągowymi, sterowaniem, 

przygotowaniem danych dla istniejącej wizualizacji SCADA firmy SIEMENS WinCC 7.4 

z WebNavigator. 

 

 

Poszczególne obiekty wodociągowe są wyposażone w radiomodemy z wbudowanym 

routerem z obsługą protokołu Ethernet i anteny kierunkowe. Radiomodemy umożliwią 

wymianę danych z centralnym sterownikiem na obiekcie SO-01 na częstotliwości 448,5250 

MHz z odstępem między kanałowym 12,5kHz. Każdym obiektem zarządza sterownik firmy 

SIEMENS rodziny SIMATIC S7-1500. Zadaniem sterownika jest gromadzenie kompletu 

danych z obiektu, sterowaniem i kontrolą dostępu. 

 

Na wszystkich obiektach jest realizowana kontrola dostępu za pomocą systemu SIMENS 

SIMATIC RFID MOBY. Każdy pracownik jest aktualnie wyposażony w indywidualną kartę 

chipową w systemie RFID MOBY. Na każdym obiekcie występuje głowica SIEMENS RFID 

MOBY do weryfikacji osób. Wejście bez zalogowania powoduje wygenerowanie sygnału 

„włamanie do obiektu”. 

 

Sterownik Główny SO-01 Baza WiK Dzierżoniów jest podłączony indywidualnym kablem 

Ehternetowym do wizualizacji SCADA SIEMENS WinCC 7.4 z WebNavigator. Wizualizacja 

SCADA realizuje sterowanie każdym obiektem wodociągowym, archiwizacją wszystkich 

możliwych danych obiektowych, realizację zdarzeń alarmowych i ostrzegawczych 

dla każdego obiektu i pomiaru. 
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§ 2 
 

OPIS STANDARDU MONITORINGU I STEROWANIA WIK: 

Wykonanie obiektu należy dostosować do istniejącego systemu nadzoru i sterowania 

obiektów W i K Sp. z o.o. 

 

 

a) Lokalna stacja operatorska powinna umożliwiać:  

 stały podgląd stanu ruchowego i awaryjnego zainstalowanych obiektów  

 miejscowe sterowanie zainstalowanych urządzeń przez operatora – pracownika 

obsługi.  

b) Oprogramowanie systemowe do wizualizacji dla głównej stacji operatorskiej 

to oprogramowanie WinCC Siemens. System wizualizacji pracy obiektu powinien 

jest systemem otwartym pod względem możliwości:  

 wprowadzania nowych urządzeń i instalacji wraz z sygnalizacją ich pracy,  

 tworzenia raportów z ich różnicowaniem na poszczególnych stanowiskach,  

 wyboru parametrów rejestrowanych i archiwizowanych;  

c) Wymagania ogólne w zakresie wizualizacji, rejestracji i archiwizacji danych 

oraz raportów pracy w komputerze stacji operatorskiej SCADA: 

 Każdy alarm i ostrzeżenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim jest 

zasygnalizowane na stacji operatorskiej. Z każdym z alarmów prezentowanych 

w oknie alarmów jest związana informacja o czasie wystąpienia alarmu, statusie 

alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez operatora); 

 Każdy alarm i ostrzeżenie wymaga przyjęcia przez operatora poprzez wciśnięcie 

klawisza potwierdzenia w systemie SCADA. Wystąpienie alarmu sygnalizowane 

jest dodatkowo sygnałem dźwiękowym. Dodatkowo alarmy są prezentowane 

na ekranach technologicznych w postaci graficznego symbolu lub tekstowej 

informacji; 

 alarmy, ostrzeżenia, informacyjne binarne związane z obiektem są wyświetlane 

w zbiorczej stacyjne alarmy obiektu; 

 informacje o poszczególnych alarmach, ostrzeżeniach jest wyświetlana na belce 

GROUPDISPLAY. 

 Stan poprawnej pracy urządzeń – kolor zielony,  

 Postój urządzeń – kolor biały,  

 Niepotwierdzona awaria urządzeń – kolor czerwony migający, 

 Pracujący napęd z niepotwierdzoną awarią – zielony kolor piktogramu z migającą 

na czerwono obwódką; 

 Potwierdzona awaria urządzeń – kolor czerwony  

 Archiwizacja danych co 10 sekund,  

 godziny pracy każdego napędu z informacją o przekroczeniu czasu jako 

ostrzeżenie 

 Wykresy graficzne w sposób ciągły z archiwizacja 2 lat; 

 Każdy element graficzny (pompa, przepustnica, zawór, pomiar analogowy itp.) 

zmieniający swój stan pracy ma posiadać własną stacyjkę. 

 Stacyjka ma być uniwersalna – z możliwością wielokrotnego wykorzystania 

jej do prezentacji parametrów różnych obiektów tego samego typu.  

 oddzielna stacyjka dla każdego urządzenia i pomiaru, dla każdego elementu który 

generuje sygnał, stan lub parametr; 

 wyświetlanie osoby zalogowanej na obiekcie; 
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d) Specyfikacja sygnałów alarmowych zgłaszanych w systemie dyspozytorskim 

SCADA:  

 Alarmy związane z diagnostyką błędów pomiarów analogowych. Z każdym 

z pomiarów realizowanych w systemie automatyki jest związana informacja 

o błędzie pomiaru.  

 Ostrzeżenia o przekroczeniach progów alarmowych. Oprogramowanie systemu 

automatyki ma umożliwiać definiowanie dolnego i górnego progu alarmowego 

dla wybranych pomiarów analogowych. Wartości progów mogą być 

modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego operatora o wyższych 

uprawnieniach. 

 Alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy algorytmów regulacji 

automatycznej  

 Alarmy związane z systemem transmisji danych (transmisje sterowników PLC, 

Ethernet, PROFIBUS, MODBUS) 

 Alarmy związane z awariami napędów, pomiarów analogowych – wymagające 

potwierdzenia w stacyjkach napędów, pomiarów analogowych. 

 alarm związany - serwisem napędu po określonej liczbie godzin pracy - okno 

obsługi serwisów wszystkich napędów i urządzeń; 

 alarm zbiorczy - realizujący awarie od obiektów, które nie mają oddzielnej 

stacyjki np. awaria zasilacza 24V, brak napięcia na obiekcie, uszkodzona bateria 

UPS 

 ostrzeżenie zbiorcze - realizujący ostrzeżenia od obiektów, które nie mają 

oddzielnej stacyjki np. poziom ostrzegawczy w zbiorniku, 

 

Sterowanie urządzeniami należy oprzeć na systemie hierarchicznym, podzielonym 

na następujące stopnie:  

 sterowanie lokalne – jest możliwe wyłącznie z panelu operatorskiego umieszczonego 

bezpośrednio na obiekcie sterowania, z panela operatorskiego lub z przełącznika 

piórkowego z pominięciem sterownika i falownika 

 

Wizualizacja SCADA nie może zgłaszać błędów w Global SCRIPT Diagnostics. 

 

Obsługa lokalna panela operatorskiego ma spełniać następujące wymagania:  

 umożliwiać podgląd parametrów obiektu, każdego z osobna i zbiorczego,  

 zapewniać możliwość sterowania napędami,  

 umożliwiać zmianę progów, parametrów sterowania obiektem (dla administratora),  

 umożliwiać możliwość ustawienia dla wybranych pomiarów analogowych wartości 

symulacyjnych,  

 posiadać licznik pracy pompy, awarii, załączeń pompy (dla administratora kasowanie 

liczników),  

 udostępniać informację o pojawiających się aktualnie stanach, nieprawidłowościach 

i awariach oraz udostępniać dostęp do historii ich występowania z określeniem 

dokładnej daty i godziny,  

 prezentować informacje z systemu kontroli dostępu 

 posiadać kody dostępu zróżnicowane dla Administratora i dla Operatora obiektu; 

 prezentować wykresy dla pomiarów analogowych; 

 udostępniać raporty godzin pracy wszystkich napędów, urządzeń wraz z sygnałem 

ostrzegawczym napęd do serwisu;  

 wyświetlać informacje z obiektów powiązanych. 
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Podstawowe funkcje pracy poszczególnych obiektów powinny zostać zrealizowane w trybie 

pracy automatycznej, za pośrednictwem sterownika. W tym trybie sterownik decyduje 

o pracy urządzeń i utrzymuje zadane parametry technologiczne. 

 

Do zakresu prac należy:  

 Przeprogramowanie stacji SCADA pod potrzeby komunikacji z obiektami lokalnymi,  

 Prawidłowa adresacja zmiennych do komunikacji,  

 Konfiguracja radiomodemu,  

 

Obowiązkowym wcześniejszym uzgodnieniom przed przystąpieniem do prac podlegają: 

 Algorytmy, sposób działania obiektu, 

 Dostępne tryby pracy, 

 Wygląd ekranów w każdej wizualizacji, 

 Sposób raportowania i archiwizowania danych, 

 Sposób wysyłania komend alarmowych i potwierdzeń, 

 Ilość i rodzaj przesyłanych sygnałów – z urządzeń i czujników do systemu PLC 

oraz do systemu SCADA. 

 

Przed przystąpieniem do prac programistycznych należy wykonać opis według powyższych 

podpunktów i uzyskać akceptację Zamawiającego – działu Energetyki i Automatyki. Przed 

zgłoszeniem obiektu do odbioru należy przeprowadzić testy wszystkich sygnałów i wymusić 

ich stan z obiektu (sprawdzenie poprawności sygnalizacji na elewacji szafy AKPiA, panelu 

operatorskim i wizualizacji SCADA), rozruch poszczególnych napędów, obiektu w obecności 

przedstawiciela W i K Sp. z o.o. w Dzierżoniowie i zrealizować zgłoszone przez niego uwagi.  

Jeżeli wykonawca zastosuje sterownik inny niż firmy SIEMENS, to jednocześnie musi 

dostarczyć oprogramowanie do serwisu sterownika w wersji PROFESSIONAL. Zobowiązany 

jest także do wysłania 4 osób z działu TA na szkolenie z obsługi oprogramowania w wersji 

PODSTAWOWEJ i ZAAWANSOWANEJ i dostarczenia zapasowego sterownika 

identycznego jak na obiekcie. 

 

W trakcie pisania oprogramowania Wykonawca może korzystać tylko z programów, na które 

Zamawiający posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania 

oprogramowania, na które Zamawiający nie posiada licencji, należy dostarczyć 

Zamawiającemu licencje na oprogramowanie umożliwiające serwis i obsługę całego 

zrealizowanego oprogramowania. Konieczne jest również dostarczenie kompletu sprzętu 

technicznego potrzebnego do podłączenia się z jednostką systemową, jak i przeszkolenie 

z jego obsługi. Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć: pełny dostęp 

do wykonanego oprogramowania (kodów źródłowych), poprzez serwis i obsługę, możliwość 

wprowadzenia zmian wszystkich parametrów, pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, 

wszystkimi sterownikami, radiomodemami i przełącznikami przy pomocy posiadanego 

oprogramowania, lub dostarczyć oprogramowanie, bądź aktualizacje.  

  

Należy obowiązkowo przeszkolić pracowników działu Energetyki i Automatyki z zakresu 

serwisu i obsługi całego wykonanego oprogramowania.  

 

Cały zakres prac programistycznych należy realizować lokalnie na obiekcie i lokalnie 

na wizualizacji SCADA. Zamawiający nie wyraża zgody na zdalny dostęp 

do obiektów/wizualizacji SCADA. Wykonawca bierze odpowiedzialność za wszystkie 

elementy systemu, w które ingeruje. 
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§ 3 
 

PARAMETRY TECHNICZNE - PRZEPOMPOWNIA WODY: 

 

a) Zaprojektować sterowanie lokalne i zdalne, z panela operatorskiego na obiekcie 

i z wizualizacji SCADA WiK Dzierżoniów; 

b) Uzyskać TWP (techniczne warunki przyłączenia) przyłącza elektrycznego 

w TAURON; 

c) Oprogramowanie sterownika PLC; 

d) Wykonanie aplikacji wizualizacyjnej SCADA w Dyspozytorni WiK; 

e) Wykonanie aplikacji wizualizacyjnej panela operatorskiego; 

f) Sprawdzić propagację fal radiowych; 

g) Rozszerzyć aktualne pozwolenie radiowe w UKE o nową lokalizacje pompowni 

wody; 

h) Program sterownik po skompilowaniu nie może zgłaszać błędów i ostrzeżeń; 

i) Komunikacja radiowa – włączenie do istniejącej sieci radiowej w WiK Dzierżoniów: 

◦ oprogramowanie stacji obiektowej (sterownik, panel operatorski, radiomodem); 

◦ oprogramowanie obiektu współpracującego i jego węzła (sterownik, panel 

operatorski, radiomodem); 

◦ oprogramowanie wszystkich obiektów w węźle (sterownik, panel operatorski, 

radiomodem); 

◦ oprogramowanie stacji centralnej (sterownik, radiomodem); 

j) Algorytmy: 

◦ wykonać dokumentację ze szczegółowym opisem zabezpieczeń/warunków jakie 

mają wpływ na pracę algorytmów; 

◦ wszystkie parametry algorytmów muszą być modyfikowane z panela 

operatorskiego  

◦ algorytm automatycznego pracy zestawu hydroforowego powinien zapewniać: 

▪ utrzymanie ciśnienia w sieci; 

▪ samoczynny restart po awarii zasilania z sieci i pamiętać nastawy sprzed 

zaniku zasilania; 

▪ algorytm musi przewidywać rotację pomp; 

▪ możliwość ze wizualizacji SCADA zdalnej blokady zestawu; 

▪ możliwość ze wizualizacji SCADA sterowaniem zestawu; 

▪ algorytm godzinowy pracy przepompowni wody – w określonych godzinach 

utrzymuje zadaną wartość lub jest w uśpieniu; 

▪ gdy wartość zadana zostaje utrzymana przez 1 minutę to algorytm usypia się; 

▪ utrata danych podczas pracy algorytmu powoduje awarie algorytmu; 

▪ algorytm w godzinach nocnych ma inne nastawy wartości zadanej; 

▪ tryb pracy pożarowej; 

◦ Algorytmy automatycznej pracy każdego urządzenia/napędu zamontowanego 

na obiekcie;  

k) Zautomatyzowanie wszystkich elementów przepompowni wody; 

l) Sterownik – preferujemy sterownik SIEMENS S7-1200, S7-1500: 

◦ zadaniem jednostki głównej jest gromadzenie i przetwarzanie informacji 

pochodzących z czujników i przetworników pomiarowych, informacji dotyczącej 

pracy obiektu, sterownie obiektem, sterowanie obiektami podległymi 

i komunikowanie się z nimi, ochroną obiektu oraz komunikowaniu się z jednostką 

nadrzędną, komunikowanie się z obiektem współpracującym, jeden sterownik 

kontroluje steruje całym obiektem; 
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◦ karta pamięci minimum 512kB; 

◦ zastosować dedykowany zasilacz 24V dla sterownika i modułów, na szynę 

sterownika; 

◦ minimum rezerwowe 2 wejścia analogowe i 2 wyjścia analogowe w sterowniku; 

◦ minimum rezerwowe 4 wejścia cyfrowe i 4 wyjścia cyfrowe w sterowniku; 

◦ wyjścia cyfrowe wyprowadzone przez listwę bezpieczników z diodą LED 

(w tym rezerwy); 

◦ pomiary analogowe zrealizować w zakresie 4-20mA; 

◦ kanały analogowe zabezpieczyć ochronnikiem przepięć obustronnie;  

◦ zastosować separatory na liniach analogowych; 

◦ wszystkie kanały I/O wyprowadzić na listwy zaciskowe z diodą LED 

(w tym rezerwy); 

◦ instalacje przepięciowe należy wykonać na liniach zasilających i liniach pomiarów 

analogowych – obustronnie (w tym rezerwy); 

◦ całym obiektem steruje jeden sterownik bez użycia konwerterów; 

◦ jednostka centralna CPU: 

▪ pamięć work: minimum 124 KB na program, 

▪ interfejsy: PROFINET/ETHERNET (switch 2 X RJ45), 

▪ przetwarzanie operacji bitowych: maksymalnie 0,1 µs;  

▪ przetwarzanie operacji WORD: maksymalnie 1,7 µs; 

▪ przetwarzanie operacji arytmetycznych zmiennoprzecinkowych 

maksymalnie 2,3 µs; 

▪ sterownik modułowy; 

▪ sterownik nie może być wycofany z produkcji, musi być aktualnie 

produkowany; 

◦ kable komunikacyjne tylko ekranowane dedykowane dla danego protokołu 

komunikacyjnego; 

◦ złącza komunikacyjna, przelotowe dedykowane dla danego protokołu 

komunikacyjnego; 

◦ Wyciągnąć na panel sterownika błędy i ostrzeżenia systemowe sterownika 

i następnie przesłanie ich do wizualizacji SCADA. 

◦ przygotować wejście cyfrowe z systemu nadzorowania obiektu przez firmę 

ochroniarską; 

m) Panel operatorski dotykowy – preferujemy panel operatorski SIEMENS; 

◦ kolorowy ekran minimum 7 cali; 

◦ 65536 kolorów; 

◦ minimum rozdzielczość 800x480; 

◦ panoramiczny; 

◦ interfejs [RJ45 x1] Ethernet, USB, 

◦ kable do programowania; 

◦ karta pamięci SD 2GB/pamięć USB 2GB; 

n) System kontroli dostępu zrealizować z wykorzystaniem czujników krańcowych 

na wszystkich drzwiach, włazach, szafach sterowniczych oraz czytnika kart 

magnetycznych, czytnik przy drzwiach wejściowych. 

o) Radiomodem na częstotliwość 448,5250 MHz - sieć radiowa na radiomodemach 

Racom RIPEX2 400; 

◦ moc wyjściowa 0,1...10W; 

◦ dostarczyć licencje na moc 10W; 

◦ obsługa protokołu MODBUS/PROFIBUS/ETHERNET; 

◦ zdalna konfiguracja wszystkich radiomodemów w sieci; 
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◦ interfejs: 1 x RJ-45, 1 x USB, 2 x RS-485; 

◦ ochronnik na zasilaniu radiomodemu; 

◦ złącze antenowe 2xTNC, 50 Ω, żeńskie; 

◦ obsługa protokołu TRANSPARENTNY/BRIDGE; 

◦ komunikacja w topologii drzewa i topologii gwiazdy; 

◦ obsługa CRC; 

◦ obsługa protokołu TCP/IP; 

◦ obsługa FIREWALL; 

◦ obsługa routingu; 

◦ funkcja ripitera; 

◦ mocowanie do szyny TS35; 

◦ szyfrowanie danych kluczem 128 lub 256 AES 

◦ dostarczyć licencje na modulacje FSK, QAM; 

◦ dostarczyć licencje na funkcję repetera; 

◦ antena dookólna zgodne z pozwoleniem radiowym ze złączem antenowym TNC; 

◦ radiomodem należy zamontować w dostępnym miejscu dla serwisu; 

◦ ochronniki wejść antenowych; 

◦ kabel antenowy H155 

◦ kabel antenowy prowadzić wewnątrz masztu, kabel wprowadzić do masztu 

w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym; 

◦ Zrealizować komunikacje poprzez protokół Ethernet 

◦ radiomodem w szafie obok sterownika; 

◦ antena zgodna z pozwoleniem radiowym, wtyk TNC; 

◦ Ramki komunikacyjne wydłużyć do maksymalnej wielkości, niewykorzystaną 

przestrzeń wypełnić zerami;  

◦ Rozszerzenie w UKE sieci radiowej użytkownika o dodatkowy obiekt - Uzyskanie 

pozwolenia radiowego na kolejny obiekt dla istniejącej sieci radiowej. 

p) Komunikacja:  

◦ skomunikowanie sterownika nowobudowanej pompowni Wody z Głównym 

sterownikiem sieci SO-01; 

◦ wykonanie optymalizacji komunikacji, aby uzyskać minimalny (optymalne) czas 

odpytania wszystkich obiektów, w którym wszystkie obiekty będą komunikowały 

się stabilnie; 

◦ komunikacja musi sprawdzać poprawność przesyłanych ramek, ramki błędne 

muszą zastać odrzucone w całości, za poprawną uznaje się, jeśli CRC będzie 

prawidłowe; 

◦ komunikacja radiowa musi być szyfrowana kluczem 256 AES; 

◦ ramka komunikacyjna musi przesyłać/wysyłać tylko dane RAW (bez obróbki 

wartości analogowe, stany, sterowania), które następnie są przetwarzane przez 

sterownik główny lub przez sterownik lokalny obiektowych; 

◦ wykonać przejścia przez stropy dla przeprowadzenia kabli; 

◦ wykonać trasę kablową pomiędzy radiomodemem a masztem; 

q) Maszt antenowy:  

◦ Maszt nanieść na plan zagospodarowania terenu; 

◦ instalacja odgromowa;  

◦ maszt antenowy bezpośrednio montowany przy szafie/kontenerze; 

◦ zwód 1,5 metrowy;  

◦ Antena montowana na szczycie masztu; 

◦ składany u podstawy, z zawiasem 

◦ z fundamentem betonowym; 
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◦ minimum 12 metrowy; 

◦ grubość ścianki minimum 3mm; 

◦ wyposażony we wnęka słupa; 

◦ kable prowadzić wewnątrz masztu, kabel wprowadzić do masztu w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym; 

◦ maszt składany na wolną przestrzeń 

◦ lampa na wysięgniku montowana na 6 metrze masztu; 

r) Wszystkie kable, kable/przewody AKPiA tylko ekranowane, prowadzone osobnymi 

trasami; 

s) Szafa AKPiA: 

◦ stopień ochrony IP56; 

◦ obudowa metalowa, malowana proszkowo, z płytą montażową; 

◦ Panele operatorskie umieścić na wysokości 150cm od podłoża na drzwiach szafy; 

◦ wyposażona w bębenkową wkładkę patentową o kodzie 1333; 

◦ przewidzieć 30% wolnego miejsca; 

◦ wyłącznik główny trójtorowy mocowany na drzwiach szafy lub na ściance 

bocznej; 

◦ grzałka z termostatem do utrzymania minimalnej temperatury w szafie; 

◦ gniazdko 230V w szafie, z osobnym bezpiecznikiem, poza obwodem głównym; 

◦ wentylacja mechaniczna szafy; 

◦ opisać wszystkie elementy szafy na elemencie stałym szafy – na płycie – opis nie 

może zasłaniać parametrów urządzenia; 

◦ czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz; 

◦ zabezpieczenie przepięciowe szafy klasy 3; 

◦ listwy zaciskowe z sygnalizacją LED z wbudowanym bezpiecznikiem topikowym; 

◦ oświetlenie szafy, z osobnym bezpiecznikiem, poza obwodem głównym, 

załączane na czujkę ruchu, w lampie mocowanej na magnes; 

◦ wyposażona w złączki bezśrubkowe, wielopoziomowe z bezpiecznikiem 

wbudowanym – aby zajmowały mniej miejsca; 

◦ wykonać uziemienia;  

◦ wyprowadzić gniazdo (wtyk) do zasilania awaryjnego (agregatu) w skrzynce 

zabezpieczonej na kłódkę, na ścianie kontenera na zewnątrz. 

◦ grzybek wyłączenia awaryjnego z osłoną przed przypadkowym wciśnięciem; 

◦ grzybek bezpieczeństwa ma blokować pracę wszystkich urządzeń na obiekcie; 

◦ wyłączniki różnicowo–prądowe;  

◦ przełączniki zawsze z położeniem zero; 

◦ zabezpieczenie zwarciowe i termiczne napędów;  

◦ kieszeń na dokumentację;  

◦ zalaminowany powykonawczy wykaz zabezpieczeń na drzwiach; 

◦ blokada przed samoczynnym zamykaniem drzwi zewnętrznych; 

◦ wszystkie kable, żyły tulejkowane; 

◦ wprowadzić kable do szafy przez dno i podłączyć na listwy zaciskowe 

umieszczone możliwie najbliżej spodu szafy; 

◦ wszystkie przewody przychodzące z obiektu prowadzić trasami kablowymi 

w rurze osłonowej; 

◦ gniazdo 24V na drzwiach szafy; 

◦ gniazdo siłowe 32A montowane obok szafy; 

◦ przełączniki na szafie do załączania pomp bez sterownika/falownika, tryb lokalny 

i remontowy; 

◦ opisy na grawerkach muszą być zgodne z opisami w wizualizacji SCADA 
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i opisami na panelu operatorskim, dokumentacją powykonawczą, instrukcją 

obsługi; 

◦ wszystkie kable i przewody ekranowane, kable układane w ziemi/na dworze – 

ziemne. 

◦ przy wejściu do każdej szafy kable ekranowane obejmą sprężynową uziemić do 

płyty szafy 

◦ przewymiarować moc aparatów i kabli wewnątrz szafy. 

t) Zasilacz obiektowy buforowy: 

◦ stabilizowany napięcie zasilania 24V DC; 

◦ 2 pary zacisków wyjściowych; 

◦ do montażu na szynie TS35; 

◦ sygnalizacja przełączenia na baterie, awarii zasilacza; wprowadzić na sterownik; 

◦ z zabezpieczeniami: przed zwarciem, przekroczeniem prądu wyjściowego, 

przekroczeniem napięcia zasilającego, przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 

pracy; 

◦ czas pracy akumulatorowej 1,5 godziny; 

◦ z funkcją automatycznego startu po powrocie zasilania; 

◦ moc minimalna 150% wyliczonego zapotrzebowania. 

u) Kontener/Budynek: 

◦ oświetlenie awaryjne; 

◦ lampa przed wejściem do budynku na czujkę; 

◦ gniazdo siłowe; 

◦ instalacja 24V; 

◦ krańcówki na drzwiach; 

◦ koryta kwasoodporne – z rozrysowaniem wszystkich tras kablowych z rzutami 

poszczególnych ścian; 

◦ puszki krosowe IP65; 

◦ rozdzielnia główna budynku; 

◦ wtyk agregatu; 

◦ bednarka 30cm nad ziemią wewnątrz kontenera/budynku na wszystkich ścianach; 

◦ włączniki/gniazda instalacyjne minimum ip54, montować na wysokości 1,3 metra; 

◦ instalacje prowadzić w korytach nie ulegających korozji; 

◦ instalacja alarmowa; 

◦ ogrzewanie elektryczne; 

◦ osuszacz wewnątrz; 

◦ przepływowe podgrzewacze wody; 

◦ w pomieszczeniu chlorowni kaloryfer o ip68 nierdzewny; 

◦ w chlorowni cały osprzęt chemoodporny: włączniki, gniazda, silniki, kable, 

koryta, oświetlenie, wentylatory, kaloryfery, krańcówki; 

v) Skrzynki zewnętrzna odporne na UV, IP65, zamykane na klucz bębenkowy 1333; 

w) zestaw hydroforowy: 

◦ falownik dedykowany do aplikacji pompowych o mocy większej niż moc 

zamontowanych pomp, należy także uwzględnić większą moc aparatów, większy 

przekrój kabli; 

◦ algorytm – rotacyjna zmiana pompy wiodącej, co określoną liczbę godzin; 

◦ zastosować kable falownikowe; 

◦ czujnik ciśnienia na ssaniu od –0,1 do 0,5 MPa; 

◦ czujnik ciśnienia na toczeniu od 0 do 1 MPa; 

◦ czujnik wibracyjny na kolektorze – zabezpieczenie przed suchobiegiem zestawu; 

◦ czujnik konduktometryczny - zabezpieczenie przed suchobiegiem zestawu; 
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◦ falownik wyposażony w panel sterowania, minimum 3 liniowy, menu w języku 

polskim; 

◦ kable przewymiarowane względem mocy falownika; 

◦ sterowanie falownikiem binarnie/analogowo; 

◦ praca automatyczna – utrzymywanie zadanego ciśnienia (innego dla nocy i dnia) 

lub zadanego przepływu (innego dla nocy i dnia) lub wybranego parametru; 

◦ przepływomierz na tłoczeniu; 

◦ zastosować presostat; 

◦ układ sterowania pompami musi umożliwiać również pracę ręczną na miejscu; 

x) Falowniki: 

◦ wymiana danych ze sterownikiem poprzez sterowanie sygnałami analogowymi 

(4-20mA) i binarnymi (dwustanowymi), nie stosować połączenia poprzez protokół 

komunikacyjny; 

◦ montować na ścianie kontenera/budynku; 

◦ falowniki nie mogą być zintegrowane z napędem; 

◦ falowniki z dodatkowym zasilaczem podtrzymujący niskie napięcie na nim; 

◦ z podwyższonym IP - minimum IP55; 

◦ każdy napęd ma swój falownik; 

◦ zastosować stycznik odłączający falownik, gdy falownik nie pracuje należy 

odłączyć stycznik; 

◦ pomiar prądu, obrotów, start/stop/awaria, potwierdzenie awarii; 

◦ sterowanie obrotami; 

◦ z wyświetlaczem minimum 3 liniowym, menu w języku polskim; 

◦ kable falownikowe przewymiarowane (ekranowane); 

◦ wszystkie elementy przed falownikiem przewymiarowane; 

◦ ekran kabla poprzez zacisk sprężynowy uziemić do płyty; 

◦ pomiar prądu – sygnał analogowy; 

◦ pomiar częstotliwości – sygnał analogowy 

◦ zadawanie częstotliwości – sygnał analogowy; 

◦ sygnał potwierdzania awarii – sygnał binarny; 

◦ sygnał awarii – sygnał binarny 

◦ sygnał potwierdzenia pracy – sygnał binarny 

◦ sygnał załączenia/wyłączenia – sygnał binarny; 

y) Trasy kablowe: 

◦ koryta kwasoodporne 

◦ wszystkie kable prowadzić tylko w korytach kwasoodpornych; 

◦ osobne koryta dla kabli AKPIA i osobne dla kabli zasilających 

z) Skrzynki łączeniowe minimum IP65; 

aa) Presostat zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem; 

bb) Przepływomierz - preferujemy Siemens MAG 5100W 

◦ elektromagnetyczny; 

◦ przetwornik przepływomierza w wersji rozłącznej;  

◦ przetwornik przepływomierza zamontowany na ścianie (urządzenie w wersji 

rozłącznej); 

◦ zasilanie 24VDC; 

◦ wymiana danych ze sterownikiem poprzez sterowanie sygnałami analogowymi 

(4-20mA) i binarnymi (dwustanowymi), nie stosować połączenia poprzez protokół 

komunikacyjny; 

◦ zapewnić odpowiednie odcinki proste przed i za; 

◦ legalizowany;  
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◦ z przekaźnikiem błędu;  

◦ z nadajnikiem impulsów – sygnał doprowadzony do sterownika;  

◦ z funkcją wykrywanie pustej rury;  

◦ analogowy pomiar przepływu; 

◦ z funkcją automatycznego czyszczenia elektrod; 

◦ przetwornik z LCD i przyciskami w języku polskim; 

◦ zastosować pierścienie uziemiające; 

◦ zasilanie 24V DC; 

◦ dokładność 0.4 % ±1 mm/s 

◦ IP67; 

◦ kołnierzowy;  

◦ elektrody Hastelloy C-276;  

◦ wykładzina Elastomer;  

◦ atest PZH; 

◦ czujnik pomiarowy zalany żelową masą uszczelniającą; 

◦ montaż (w tym wymagane odcinki proste przed/za przepływomierzem) 

wg. instrukcji producenta;  

◦ kable łączące czujnik z przetwornikiem w wykonaniu specjalnym – podwójnie 

ekranowanym. 

cc) Zbiornik wody: 

◦ sonda hydrostatyczna 0–10m; 

◦ sondy konduktometryczne – suchobieg, przelew; 

◦ sondy gruszka – wyłączenie od niskiego poziomu w zbiorniku; 

◦ trasy kablowe w arotach; 

◦ skrzynki krosowe IP 68 zewnętrzne z kompensatorem ciśnienia i ochronnikami; 

◦ krańcówki na włazach nowe; 

◦ oddzielne trasy kablowe dla AKPIA i zasilania; 

◦ kable prowadzić wewnątrz rury stalowej w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym; 

dd) Sonda hydrostatyczna – poziom wody w zbiorniku: 

◦ zakres pomiarowy 0–10m  

◦ kabel długość 120% zakresu pomiarowego; 

◦ puszka z kompensatorem ciśnienia; 

◦ zakres 4–20mA 

◦ z ochronnikami obustronnie; 

◦ z separatorem sygnału analogowego; 

◦ puszka z kompensatorem ciśnienia; 

◦ puszki łączeniowe minimum IP68; 

◦ IP68 sondy; 

◦ wyposażona w ucho montażowe; 

◦ z atestem PZH; 

◦ wyświetlanie wartości na panelu operatorskim i w SCADA w procentach 

(0 - pusty zbiornik, 100% – pełny zbiornik); 

ee) Pływakowe czujniki poziomu;  

◦ dedykowane do wody uzdatnionej;  

◦ z atestem PZH; 

◦ kabel 20 metrowy;  

◦ zabezpieczenie przed poziomem minimum;  

◦ powiesić na łańcuchy ze stali kwasoodpornej  

◦ z obciążnikiem; 
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ff) Czujniki ciśnienia 

◦ zawór odcinający; 

◦ zakres 4–20mA 

◦ z ochronnikami obustronnie; 

◦ z separatorem sygnału analogowego; 

◦ przyłącze elektryczne: PD; 

◦ dodatkowo manometr wskazówkowy 0–1 MPa; 

◦ zawór manometryczny; 

◦ zakres czujnika na tłoczeniu 0–1,0 MPa; 

◦ zakres czujnika na ssaniu -0,5–0,5 MPa; 

◦ puszki łączeniowe minimum IP65; 

◦ przewidzieć sposób montażu; 

◦ z atestem PZH; 

gg) Mętnościomierz z przetwornikiem 

◦ wyjście 4-20mA oraz cyfrowy alarm; 

◦ zastosować separator sygnału analogowego z zasilaniem; 

◦ analizator ze stykiem błędu; 

◦ analizator wykrywający niskie wartości NTU, przeznaczony do wody uzdatnionej, 

◦ wyświetlanie wartości na panelu operatorskim i w SCADA w NTU; 

◦ montaż przez autoryzowany serwis; 

◦ zagwarantować serwis urządzeń na okres 3 lat wraz z wymaganymi w czasie 3 lat 

częściami, odczynnikami, sondami, zestawem do kalibracji analizatora, 

reagentami, częściami zamiennymi, wymaganymi serwisami urządzenia zgodnie 

z dokumentacją techniczną analizatora itp.; 

hh) Pompki dozujące podchloryn sodu: 

◦ pompka dozowania podchlorynu sodu sterowana impulsami przepływomierza 

proporcjonalnie do przepływu; 

◦ waga impulsu 10litrów/impuls; 

◦ wyświetlacz LCD na pompce; 

◦ kable nowe do podłączania ze złączami M12 "z kluczami"; 

◦ sterowanie zdalne, ręczne i automatyczne, z panela operatorskiego i SCADA; 

◦ puszki łączeniowe minimum IP68; 

◦ sygnał niskiego poziomu w zbiorniku podchlorynu sodu; 

◦ sygnał suchobiegu w zbiorniku podchlorynu sodu; 

◦ sygnał załączenia/wyłączenia pompki; 

◦ zdalne sterownie; 

◦ lanca sztywna; 

◦ sygnał zbiorczy alarmu; 

◦ Dostosować pomieszczenie z podchlorynem sodu do przepisów prawa; 

ii) Analizatory chloru wolnego z przetwornikiem - preferujemy Hach Cl-17 

◦ analizator kolorymetryczny; 

◦ wyjście 4-20mA oraz cyfrowy alarm; 

◦ zastosować separator sygnału analogowego z zasilaniem; 

◦ analizator ze stykiem błędu; 

◦ montaż i uruchomienie przez autoryzowany serwis; 

◦ zagwarantować serwis urządzeń na okres 3 lat wraz z wymaganymi w czasie 3 lat 

częściami, odczynnikami, sondami, zestawem do kalibracji analizatora, 

reagentami, częściami zamiennymi, wymaganymi serwisami urządzenia zgodnie 

z dokumentacją techniczną analizatora itp.; 

jj) Zaprojektować system ochrony przepompowni przez firmę ochroniarską - preferujemy 
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centrale SATEL; 

◦ klawiatura numeryczna z sabotażem; 

◦ czujnik ruchu dualne z sabotażem; 

◦ lampa sygnalizacyjna na zewnątrz z sabotażem; 

◦ centrala alarmowa z sabotażem; 

◦ sygnał cyfrowy włamanie przekazać do SCADA; 

kk) Zaprojektować oświetlenie terenu przepompowni; 

◦ sodowa/Led;  

◦ sterowana zegarem astronomicznym i czujnikiem zmierzchowym.  

◦ montowana na wysięgniku, nie montowana na szczycie maszt radiowego. 

 

§ 4 

 

Wytyczne AKPiA: 

a) Wszystkie prace wynikających z realizacji obiektu leżą po stronie Wykonawcy; 

b) Wszystkie prace ulegające zakryciu podlegają protokolarnemu odbiorowi 

przez Zamawiającego; 

c) Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie prace należy uzgodnić z Zamawiającym; 

d) Na rurach z tworzywa sztucznego zamontować pierścienie z połączeniem 

wyrównawczym połączonym do głównej szyny uziemiającej; 

e) etykiety adresowe we wszystkich puszkach łączenowych i wewnątrz wszystkich 

urządzeń; 

f) awarie należy sygnalizować stanem niskim "0", a stan poprawny sygnałem wysokim 

"1"; 

g) Skrzynki krosowe urządzeń w wykonaniu IP54 (skrzynka, dławienie); 

h) Skrzynki krosowe urządzeń w wykonaniu IP68 (skrzynka, dławienie) w studniach, 

zbiornikach, w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach z agresywną chemią; 

i) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia świadectw wzorcowania montowanych 

urządzeń analitycznych, pomiarowych. 

j) Po wykonaniu prac montażowych i wykonaniu rozruchu elementy wrażliwe na niską 

temperaturę należy zaizolować; 

k) Wykonawca po zakończeniu prac musi przeprowadzić pomiary elektryczne zgodnie 

z normą PN-IEC 60364-6-61-2000r. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Zestawienie pomiarów 

przekazać protokolarnie Zamawiającemu wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji 

obiektu z uwzględnieniem czasookresów czyszczenia oraz konserwacji; 

l) Wszystkie urządzenia zastosowane muszą być zgodne (zunifikowane) co do typu 

i producenta z istniejącymi na innych obiektach; 

m) W ramach jednego zadania Zamawiający wymaga zastosowania jednego 

producenta/dostawcy materiałów i urządzeń; 

n) Linię kablową pomiędzy obiektem, a szafą sterowniczą układać w ziemi w rurach 

osłonowych karbowych typu DVR zgodnie z N–SEP–E–004; 

o) Instalację w szafie sterowniczej zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym klasy 

pierwszej; 

p) Wszystkie urządzenia mające kontakt z wodą muszą posiadać atesty higieniczne PZH 

dla wody pitnej. 

q) Kable zasilające i AKPiA, należy prowadzić oddzielnymi trasami zachowując 

minimalną odległość 5cm; 
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r) Wszystkie kable ekranowane przy wyjściu i wejściu do każdej szafy naciąć oponę 

kabla i obejmą sprężynową objąć ekran i dokręcić do płyty szafy. Natomiast 

dodatkowo z końcówki rozpleść ekran i zatulejkować go i wpiąć do listwy PE; 

s) Szafę należy ustawić tak, aby użytkownik miał swobodny dostęp do aparatury, 

możliwość otwarcia drzwi w pełnym zakresie; 

t) Niedopuszczalne jest wprowadzanie dwóch lub większej ilości kabli w jeden dławik; 

u) Wszelkie otworowania wykonane w malowanych częściach szafy zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną; 

v) W czasie testów oprogramowania należy zapewnić nieprzerwane działanie 

pozostałych obiektów; 

w) Urządzenia montowane wewnątrz szafy (w tym okablowanie) muszą być opisane 

na elemencie stałym – płyta montażowa; 

x) Zastosować pełną adresację dla kabli i przewodów, oznaczyć rok położenia, 

właściciela, kierunki z podaniem źródła i celu. Oznaczenia z podaniem źródła i celu 

wymagają także pojedyncze żyły kabli oraz przewodów; 

y) Mocowanie przewodów wykonać czarnymi opaskami odpornymi na UV; 

z) Należy w sposób możliwie skuteczny separować okablowanie zasilające (powyżej 

60V) od sygnałowego (poniżej 60V); 

aa) Wszystkie kable pomiarowe, AKPIA, sygnałowe w wykonaniu ekranowanym; 

bb) Wszystkie kable układane w ziemi – stosować tylko ziemne; 

cc) Dla falowników stosować tylko kable falownikowe; 

dd) Trasy kablowe łączące szafkę z obiektem należy wykonać przy pomocy rur 

osłonowych karbowych typu DVR; 

ee) Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć masą uszczelniającą; 

ff) Przepusty przez fundamenty należy uszczelnić; 

gg) Rury osłonowe z kablami układać w ziemi w wykopach kablowych o głębokości 

0,8 m i szerokościach 0,2 m, na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Przy zbliżeniach 

i skrzyżowaniach z nowobudowanymi instalacjami podziemnymi zachować 

minimalne odległości wzajemne poziome i pionowe, zgodnie z wymaganiami normy 

N-SEP-E-004. Przy równoległym prowadzeniu kabli w jednym wykopie, zachować 

minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi kablami zgodnie z normą. Ułożone 

w wykopie kable oznakować opaskami adresowymi w odstępach co 10m oraz przy 

wprowadzaniu do, przepustów kablowych oraz urządzeń elektrycznych. Opaski 

winny zawierać nr obwodu (nr kabla), typ i przekrój kabla, rok budowy linii 

kablowej oraz informacje o właścicielu i kierunku (źródło–cel). Kable przykryć 

10 cm warstwą piasku + 15 cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni, 

a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Zasypaną ziemię ubijać warstwami. 

Przekazać protokołu z zagęszczenia; 

hh) Przepusty kablowe wykonać z materiałów niepalnych, odpornych na uszkodzenia 

mechaniczne, substancje chemiczne i działanie łuku elektrycznego; 

ii) Rury karbowane użyte na przeprowadzenie kabli przez przepusty należy dobrać 

do działających sił ściskających, jakie będą działały po ułożeniu; 

jj) Połączenie wtyków antenowych należy zabezpieczyć taśmą samowulkanizującą; 

kk) Dane dotyczące anteny zgodnie z pozwoleniem radiowym; 

ll) Kable wprowadzać tylko poprzez dławiki; 

mm) Trasy kablowe napowietrzne prowadzić w ocynkowanych rurach minimum 1 cal, 

aby nie miały dostępu do nich osoby postronne; 

nn) Podłączenie aparatów wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń; 

oo) Montowanie urządzeń zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń; 

pp) Wszystkie kable komunikacyjne muszą być dedykowane do danej instalacji; 
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qq) Wszystkie prace AKPIA jak i prace podlegające zakryciu muszą być odebrane 

protokolarnie przez spółkę „Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”; 

rr) wykonać instalacje uziemiającą: 

 uziom otokowy wykonać z taśmy FeZn 40x5; 

 uziom pionowy wykonany z uziomu wbijanego ze stali ocynkowanej; 

 zabezpieczyć antykorozyjnie; 

 uzyskana rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω; 

 wykonać złącze kontrolne instalacji uziemiającej w sposób umożliwiający 

rozłączenie i dokonanie pomiarów; 

 Klapy, kominki, włazy na studni zespawać ze sobą płaskownikami; 

 do każdej studni, szafy, obiektu doprowadzić bednarkę; 

 Stosować przekładki z mosiądzu lub miedzi przy połączeniach ocynku ze stalą 

kwasoodporną. 

ss) Do GSW podłączyć wszystkie metalowe elementy przewodem giętkim LGY koloru 

żółto-zielonego o przekroju 16mm
2 

– można prowadzić wspólnym przewodem 

bez przerywania jego ciągłości. Jak najwięcej elementów zespawać ze sobą; 

tt) oznakować wszystkie aparaty w szafie, tak aby nie zasłaniać danych oraz opisy dać 

na elementy stałe – na płytę szafy i koryta grzebieniowe; 

uu) Funkcjonalność istniejącego systemu musi być zachowana; 

vv) Należy sprawdzić stopień obciążenia sterownika, zajętości pamięci, ilość zmiennych 

w wizualizacji, stan licencji komunikacyjnych, innych wymaganych licencji; 

ww) Wszystkie prace muszą być wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego – 

komunikacja sposób przesyłania danych oraz ilość przesyłanych danych itp, wygląd 

i funkcjonalność wizualizacji SCADA oraz ilość zmiennych zdarzeń itp., wygląd 

i funkcjonalność paneli operatorskich, funkcjonalność i sposoby realizacji 

programów na sterownikach kompaktowych, wszystkie algorytmy pracy. 

 

§ 5 
 

WYTYCZNE DODATKOWE: 

a) Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą oprogramowania, która winna zawierać:  

 wszystkie kody źródłowe oprogramowania wraz z komentarzami, niezablokowane 

otwarte bez haseł; 

 przeniesienie praw autorskich wszystkich elementów zastosowanych 

w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania stworzonych 

do realizacji zadania; 

 wszelkie urządzenia dostarczyć z przeniesieniem praw autorskich kodów 

źródłowych, dostarczyć kody źródłowe z urządzeniami; 

 spis wszystkich parametrów wszystkich urządzeń oraz hasła dostępu z loginami 

umożliwiającymi późniejszą rekonfigurację całego systemu, wraz z wymaganymi 

kablami i przejściówkami oprogramowaniem wraz z licencją umożliwiającym 

rekonfigurację, Wykaz musi obejmować wszystkie urządzenia konfigurowalne 

w jakikolwiek sposób; 

 całą wykonawczą dokumentacja i powykonawczą dostarczyć w wersji elektrycznej 

PDF z możliwością wyszukiwania tekstów we wszystkich plikach, 

bez zabezpieczeń (haseł); 

 schematy elektryczne w rysunku wielokreskowym, z odnośnikami do każdego 

elementu schematu, z listą materiałową, z listą zacisków, z listą kabli, widokiem 
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szafy z zewnątrz i wewnątrz z rozmieszczeniem 1:1 elementów, rozrysowane trasy 

kablowe; 

 należy przeprowadzić testy wszystkich sygnałów, które można wyświetlić 

w wizualizacji SCADA jak i na panelu operatorskim, tożsamość wyświetlania 

w wizualizacji SCADA i na panelu operatorskim, wygenerować wszystkie awarie. 

Przy wykryciu nieprawidłowości, należy przeprowadzić jeszcze raz testy 

wszystkich sygnałów. Protokoły z testów dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

b) Należy obowiązkowo przeprowadzić szkolenia z obsługi i eksploatacji osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego; 

c) Należy obowiązkowo przeszkolić pracowników działu Energetyki i Automatyki 

z zakresu serwisu i obsługi całego stworzonego oprogramowania; 

d) W trakcie pisania oprogramowania Wykonawca może korzystać tylko z programów, 

na które Zamawiający posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania 

oprogramowania na które Zamawiający nie posiada licencji, należy dostarczyć 

Zamawiającemu licencje na oprogramowania umożliwiające serwis i obsługę całego 

stworzonego oprogramowania; 

e) Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć pełny dostęp do stworzonego 

oprogramowania (kodów źródłowych), poprzez serwis i obsługę, możliwość zmian 

wszystkich parametrów, pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, wszystkimi 

sterownikami, radiomodemami i przełącznikami przy pomocy posiadanego 

oprogramowania, lub dostarczyć oprogramowanie, bądź aktualizacji oprogramowanie 

posiadanego przez Zamawiającego; 

f) Kable wewnątrz szaf i skrzynek wyposażone w etykiety adresowe w sposób trwały. 

Adres na etykiecie powinien zawierać informację o miejscu wpięcia przewodu 

na zacisk i miejscu podłączenie drugiego końca kabla. Natomiast na oponie kabla 

na wyjściu i wejściu do szafy/ rozdzielni / skrzynki adresy z nazwą kabla i kierunkami 

skąd dokąd; 

g) Funkcjonalność istniejącego systemu musi być zachowana; 

h) Wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiającego w zakresie wszystkich 

elementów zastosowanych w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania 

stworzonych do realizacji zadania; 

i) Uzyskać rozszerzenie pozwolenia dla częstotliwości 448,5250MHz radiowego 

dla nowych obiektów. 

j) Schematy elektryczne powykonawcze w rysunku wielokreskowym, z odnośnikami 

do każdego elementu schematu, z listą materiałową, z listą zacisków, z listą kabli, 

widokiem szafy z zewnątrz i wewnątrz z rozmieszczeniem 1:1 elementów, 

rozrysowane trasy kablowe, wykazem bezpieczników i funkcją, wykazem 

przekaźników z funkcją; widokiem tras kablowych, widok szafy z proporcjonalnym 

rozmieszczeniem elementów, każdy element z opisem wszystkich zacisków, 

wszystkie żyły i przewody muszą być jawnie wrysowane w schemat – każdy kabel 

wychodzący z elementu musi być fizycznie wrysowany wraz z zaciskiem; 

k) Szczegółowy opis połączeń komunikacyjnych, infrastruktury kablowej, wszystkie 

elementy dedykowane; 

l) Opracować szczegółowe algorytmy pracy całego obiektu wraz z opisem funkcji 

każdego zabezpieczenia, opis wszystkich trybów: awaryjnego, automatycznego, 

ręcznego, lokalnego, remontowego; 

m) Wszystkie prace wynikających z realizacji obiektu leżą po stronie Wykonawcy 

n) Opracować opis uruchomienia i rozruch instalacji; 

o) Opracować mapkę powykonawczą tras kablowych; 
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§ 6 

 

Przykładowy wygląd SCADA z przepompownią wody: 

 

 
 

 

§ 7 

 

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji zasilających obiekty WiK Sp. z o.o. 

w Dzierżoniowie. 

 

 

Wykonanie instalacje elektrycznych należy wykonywać w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie, z dnia 7 czerwca 2019r. Instalacja i urządzenia elektryczne, przy 

zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania 

energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, 

powinny zapewniać: 

1. Dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych 

do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych;  

2. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym personelu oraz osób postronnych, 

ochroną przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, 

wybuchem i innymi szkodami. 

3. Właściwe rozliczanie energii elektrycznej z zakładem dystrybucyjnym 

oraz zachowanie wymaganych parametrów pobieranej energii zgodnie 

z PN-EN 50160: 2010, w tym utrzymanie właściwego współczynnika mocy (tgφ). 
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Dla instalacji elektrycznych należy stosować:  

 

1. Złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej 

z zachowaniem widocznej przerwy i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru 

i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, 

a także ingerencją osób niepowołanych;  

2. Oddzielne przewody ochronny i neutralny uziemione w miejscu ich rozdzielenia, 

w przypadku zabudowy agregatu uziemienie ochronne rozdzielone z uziemieniem 

roboczym. 

3. Środki ochronny: podstawowej, przy uszkodzeniu, poprzez zastosowania obniżonego 

napięcia, ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą i ochronę przed powstaniem 

pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia selektywne samoczynne wyłączenie 

zasilania z uwzględnieniem prawidłowej współpracy z odbiornikami; 

4. Wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych spełniające wymogi selektywnego 

wyłączenia w wymaganym czasie przy uszkodzeniu i selektywnego wyłączenia przy 

przeciążeniu;  

5. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne 

z częściami przewodzącymi innych instalacji, konstrukcji budynku i GSW. 

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:  

 instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych;  

 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;  

 instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych;  

 metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;  

 metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji;  

 metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej i AKPiA. 

6. Przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi jeżeli ich przekrój 

nie przekracza 10 mm² ;  

7. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej typ I(B) umieszczone w pobliżu GSU 

(<0.5m), typ II(C) umieszczane w rozdzielnicach i typ III(D) umieszczane 

w obwodach zasilających urządzenia AKPiA. 

8. Dobrane do warunków pracy instalacji stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

(kod IP) z uwzględnieniem środowisk żrących, zawilgotnienia, zabrudzeń itp. 

9. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których 

po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność ewakuacji, kontynuowania 

czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. Przy czym czas 

działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających 

z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu – jednak 

nie krótszy jak 3h. 

10. Dobór aparatury rozdzielczej, przekrojów przewodów, sposobu ich rozprowadzenia 

w obiekcie, wybudować tak, by zapewnić możliwość ewentualnego zwiększenia 

poboru mocy oraz umożliwić wymianę urządzeń wraz z ich instalacją na urządzenia 

nowszej generacji. Zwiększenie mocy należy szacować współczynnikiem 

nie mniejszym jak 1,4. 

11. W celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej (EN 61000-6-4; 

EN 61000-6-2) zabrania się układania przewodów elektroenergetycznych 

i przewodów AKPiA w tych samych korytach nośnych, bruzdach podtynkowych, 

wiązkach kablowych itp. W przypadku braku możliwości rozdzielenia tras kablowych 



W Y T Y C Z N E   DLA PRZEPOMPOWNI WODY 

Strona 20 z 20 

należy umieścić wiązki w rozdzielonych ekranowanych i uziemionych elementach 

montażowych (metalowe koryta kablowe, metalowe osłony, przepusty itp.) 

12. Potwierdzeniem właściwych cech instalacji przed jej przekazaniem do eksploatacji 

jest przedstawienie protokołów pozytywnych wyników badań i pomiarów 

elektrycznych w zakresie: 

 ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, 

 rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 środków ochrony przy uszkodzeniu, 

 środków ochrony uzupełniającej,  

 sprawdzenia kolejności faz,  

 próby funkcjonalne,  

 sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięć w warunkach krytycznych, 

 pomiarów rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych, 

 pomiary ciągłości instalacji odgromowej, 

 pomiarów natężenia oświetlenia. 

13. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonawca powinien przekazać 

instrukcję stanowiskową dotyczącą eksploatacji urządzeń elektrycznych na obiekcie 

oraz przeprowadzić szkolenia stanowiskowe dla personelu WiK Sp. z o. o. 

w Dzierżoniowie. Informację o szkoleniu wraz z listą osób szkolonych należy 

dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

14. W przypadkach nie wymienionych w powyższym opisie należy stosować zasady 

i normy przywołane we wskazanym na wstępie Rozporządzeniu. 


