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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem – wymianą liczników wodomierzowych z 

możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z częściową wymianą studni, w zakresie 

branży elektrycznej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę systemu 

bezprzewodowej transmisji sygnałów pomiarowych i sterowniczych pomiędzy punktami 

technologicznymi, a centralną Dyspozytornią, zgodnie z p.1.1. 

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: 

- montaż rozdzielni telemetrycznych wyposażonych zgodnie z dokumentacją projektową; 

- montaż przetworników ciśnienia oraz czujników otwarcia; 

- podłączenie elementów pomiarowych do rozdzielni telemetrycznych; 

- połączenie rozdzielni telemetrycznych z istniejącymi obwodami sterującymi, pomiarowymi i 

zasilającymi; 

- ułożenie linii kablowych sterujących; 

- oprogramowanie poszczególnych modułów telemetrycznych; 

- wykonanie instalacji zasilającej i transmisji danych w Dyspozytorni,  

- montaż, konfiguracja i oprogramowanie urządzeń komputerowych w Dyspozytorni, tj.: 

 - montaż i konfiguracja routera linii DSL, 

 - montaż, konfiguracja i oprogramowanie serwera oraz bazy danych, 

 - montaż, konfiguracja i oprogramowanie komputera stacji operatorskiej (wizualizacja). 

 

Zadaniem systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów pomiarowych i sterujących jest: 

- cykliczne przesyłanie z poszczególnych punktów pomiarowych informacji o ilości pobranej wody 

oraz panującym w danym miejscu ciśnieniu; 

- realizacja procedury sterowania pracą pomp ujęciowych w funkcji poziomu wody w zbiorniku oraz 

ciśnienia wody w wodociągu w wybranym miejscu technologicznym (funkcja sterownika PLC 

modułów telemetrycznych); 

- przesyłanie sygnałów alarmowych i awaryjnych w przypadku ich wystąpienia, np. zadziałanie 

czujnika otwarcia drzwi rozdzielni, otwarcia włazu studzienki, zbyt niskim ciśnieniu wody, zarówno 

do centralnej Dyspozytorni jak i na zapisany numer telefonu komórkowego (SMS); 

- wizualizacja, archiwizacja i sterowanie pracą systemu z wykorzystaniem narzędzi programowych 

typu SCADA, działających na komputerach w centralnej Dyspozytorni. 

- generowanie raportów rozliczeń dla poszczególnych odbiorców wody; 

- generowanie raportów w postaci tabularycznej i graficznej z wybranego odcinka czasowego dla 

danego odbiorcy; 

- diagnostyka objętego procedurą pomiarową fragmentu wodociągu, związana z możliwością 

wykrywania stanów awaryjnych i ich lokalizacji. 
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1.4. Określenia 

Użyte w SST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku jak podano. 

 

1.4.1. Określenia podstawowe 

Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie), jako wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami umowy (Kontraktu); 

Data rozpoczęcia – data określona w szczegółowych warunkach umowy (Kontraktu), od której 

Wykonawca może rozpocząć roboty budowlanych określone w Kontrakcie; 

Dokumentacja projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, 

obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera; 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót; 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik Zamawiającego), wyznaczona przez 

Zamawiającego do reprezentowania jego interesów, przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, SST, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (Kontraktu); 

Jednostka uprawniona – jednostka naukowo – badawcza lub inna posiadająca uprawnienia wydane 

przez odpowiednie Ministerstwo do wykonywania badań, przeglądów konstrukcji lub innych 

robót; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę kosztorys w oparciu o Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych; 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera; 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera; 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 

 

1.4.2. Określenia dodatkowe 

Adres IP – numer nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź całej sieci 

komputerowej opartej na protokole IP, służący identyfikacji elementów; 

Karta SIM Subscriber Identity Module – karta mikroprocesorowa pozwalająca na identyfikację 

abonenta; 

APN Access Point Name – nazwa punktu dostępu. W przypadku sieci GSM termin ten oznacza nazwę 

serwera, który obsługuje transmisje danych. Wpisanie przez użytkownika nazwy punktu 

dostępu (APN) jest niezbędne do korzystania z takich usług jak WAP lub GPRS. W telefonach 

zakupionych u operatorów, APN jest już zwykle zapisany w pamięci aparatu i nie ma potrzeby 

jego wpisywania; 

Firmware – program zapisany w pamięci ROM urządzenia. Wewnętrzne oprogramowanie różnych 

urządzeń np. telefonów komórkowych, modułów telemetrycznych; 
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GPRS General Packet Radio Service – standard przesyłu danych o prędkości do 115 kbit/s. Polega na 

pakietowym przesyłaniu danych - kanał jest wykorzystywany tylko w momencie transferu 

danych, a opłata jest pobierana za ilość pobranych danych, a nie za czas trwania połączenia; 

GSM (GSM 900, GSM 1800, GSM 1900) Global System of Mobile communication – standard działania 

telefonii komórkowej; 

Koncentrator IPSec VPN – urządzenia wspierające szyfrowanie w ramach sieci VPN – ze względu na 

potrzebę dużych mocy obliczeniowych – specjalizowane dla celów szyfrowania – zapewniające 

poufność danych wrażliwych, które mogą być przesyłane między jednostkami; 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym, albo 

kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych; 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana; 

Ochrona przeciwporażeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom prądem 

elektrycznym ludzi i zwierząt w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń 

elektrycznych; w urządzeniach niskiego napięcia rozróżnia się ochronę przeciwporażeniowa 

przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawowa), przy dotyku pośrednim (ochronę 

dodatkowa) oraz ochronę uzupełniającą; 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 

kabli; 

PLC Programmable Logic Controller – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do 

sterowania pracą maszyny lub urządzeń technologicznych. Sterownik musi być wyposażony w 

odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu oraz 

odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, 

sygnalizacyjnymi lub transmisji danych. Proces sterowania realizowany jest w oparciu o 

zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia PLC program; 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego; 

Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów, albo jednej większej liczby 

żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane 

– zaopatrzone w powłokę niemetalową; 

Router – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych 

sieci komputerowych, pełniące rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji 

zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci 

źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci; 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition – system nadzorujący przebieg procesu 

technologicznego lub produkcyjnego. Główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych 

(pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych; 

Serwer – pojedynczy komputer przechowujący i zarządzający informacjami, a także łączący inne 

komputery i urządzenia. Serwer pozwala w sposób bezpieczny udostępniać pliki i zasoby, 

wykonywać kopie zapasowe i przechowywać dane; 

SMS Short Message Service – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych 

sieciach telefonii komórkowej; 

Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przedostawaniem się ciał 

stałych i wnikaniem wody; 

Switch – urządzenie łączące wszystkie węzły, komputery lub urządzenia sieci komputerowej i 

sterujące przepływem danych pomiędzy nimi; 

System bezpieczeństwa IPS – Intrusion Prevention System – urządzenie lub system pozwalający na 

monitorowanie i przewidywanie zagrożeń, jakie mogą powstać w sieci. Pozwala na 

powstrzymanie ataku, który został „przepuszczony” przez Firewall (dlatego, że nie był mu 

jeszcze znany), minimalizację skutków, i dzięki tworzeniu aktywnych profili – na eliminowanie 
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ataków, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Razem z Firewall’em tworzą jądro systemu 

ochrony sieci przed atakami i incydentami naruszenia bezpieczeństwa; 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol – model warstwowej struktury protokołów 

komunikacyjnych; 

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych; 

Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemia; uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające 

obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz - jeśli występują – zacisk probierczy uziomowy i 

szynę uziemiającą; 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami wg wykazu w 

punkcie 10. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony 

środowiska, przepisami ppoż. oraz planem BiOZ. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, załączona do dokumentów przetargowych. Po 

przyznaniu Kontraktu, Zamawiający przekaże Wykonawcy przez Inżyniera po 2 egz.: Dokumentacji 

projektowej wykonawczej na roboty objęte Kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, okaże 

się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST 

na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach 

umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów ani opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacja projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
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sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób i własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (itp. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń. 

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

Dokumentacja robót montażowych elementów systemu transmisji danych pomiarowych i 

sterowniczych oraz urządzeń w Dyspozytorni stanowią: 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

– montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
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1.7 Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

CPV 4531 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 
CPV 4523 1600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych. 
 

2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności; 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne; 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa; 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 

2.2. Rozdzielnie telemetryczne 

Należy zastosować rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40 i wzmocnionej izolacji. Rozdzielnie 

telemetryczne w punktach technologicznych ujęć wody 1, 2, 3, przepompowni w Prószkowie oraz w 

Zbiorniku w Górkach należy wykonać z poliwęglanu z przeźroczystymi pokrywami. Aparaty i 

urządzenia montować na szynie TH-35. Przewody i kable wprowadzić poprzez dławiki. Rozdzielnię 

telemetryczną w ujęciu 3, zabudować w szafce ochronnej wykonanej z izolacyjnego, trudnopalnego i 

samogasnącego kompozytu (poliester + włókno szklane), posadowionej na fundamencie. Wszystkie 

rozdzielnice powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60439-3. Urządzenia telemetryczne 

montowane bezpośrednio w studniach wodomierzowych oraz studni pomiaru ciśnienia muszą mieć 

obudowę oraz rozwiązany sposób wprowadzenia sygnałów pomiarowych, antenowych i karty SIM 

zapewniający stopień ochrony co najmniej IP68. 
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2.3. Moduły telemetryczne 

2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące modułów telemetrycznych 

Moduły telemetryczne użyte do budowy systemu transmisji danych, muszą spełnić następujące 

wymagania ogólne: 

- sposoby komunikacji: GPRS - transmisja pakietowa, SMS, transmisja danych CSD; 

- możliwość wykorzystania wejść binarnych jako wejść licznikowych lub analogowych dla 

przetworników U/f i I/f; 

- możliwość programowania funkcji logicznych na stanach wejść, zegarach i rejestrach w celu 

wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie wyjść lub rejestrów 

wewnętrznych, wysyłanie e-mail i wydzwanianie); 

- możliwość samodzielnego zgłaszania zdarzeń alarmowych w wyniku zmiany stanu na wejściu 

dwustanowym, przekroczenia zadanego progu wartości analogowej lub też spełnienia funkcji 

logicznej; 

- możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu; 

- dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS; 

- programowalne poziomy alarmowe (4), histereza i stała filtracji dla wejść analogowych; 

- rejestrator o rozdzielczości 0.1 sek.; 

- pamięć flash dla potrzeb rejestracji zdarzeń, minimum 10 000 rekordów; 

- możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych i programu wewnętrznego modułu; 

- zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów 

telefonów i IP, opcjonalnie hasło; 

- wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez użytkownika; 

- pamięć flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji; 

- zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji); 

- możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GSM; 

- moduł gniazda karty SIM; 

- możliwość przypisania stałego adresu IP; 

- możliwość przypisania stałej nazwy APN sieci. 

 

2.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące modułów telemetrycznych. 

Moduły telemetryczne użyte w poszczególnych punktach technologicznych systemu transmisji 

danych pomiarowych i sterujących, muszą spełniać następujące wymagania szczegółowe. 

 

2.3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące modułów telemetrycznych montowanych w rozdzielni 

ujęcia 1, rozdzielni zbiornika wyrównawczego oraz przepompowni sieciowej Polskiej 

Nowej Wsi 

 
liczba wejść analogowych: 2 

typ sygnału analogowego: 4…20 mA 

liczba wejść cyfrowych: 5 

typ sygnału cyfrowego: 0/+24V DC 

liczba wyjść cyfrowych: 1 

typ sygnału wyjściowego: 0/+24V DC/0.25A 

opcja sterownika PLC TAK 

kontrola braku napięcia zasilania podstawowego: TAK 

zasilanie: +24V DC 
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2.3.2.2.Szczegółowe wymagania dotyczące modułów telemetrycznych montowanych w 

rozdzielniach ujęcia 2 i 3 

 
liczba wejść analogowych: 3 

typ sygnału analogowego: 4…20 mA 

liczba wejść cyfrowych: 7 

typ sygnału cyfrowego: 0/+24V DC 

liczba wyjść cyfrowych: 1 

typ sygnału wyjściowego: 0/+24V DC/0.25A 

opcja sterownika PLC TAK 

kontrola braku napięcia zasilania podstawowego: TAK 

zasilanie: +24V DC 

 

 

 

2.3.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące modułu telemetrycznego montowanego w 

Przepompowni Sieciowej w Prószkowie 

 
liczba wejść analogowych: 5 

typ sygnału analogowego: 4…20 mA 

liczba wejść cyfrowych: 11 

typ sygnału cyfrowego: 0/+24V DC 

opcja sterownika PLC TAK 

kontrola braku napięcia zasilania podstawowego: TAK 

zasilanie: +24V DC 

 

 

2.3.2.4. Szczegółowe wymagania dotyczące modułów telemetrycznych montowanych w studniach 

wodomierzowych oraz studni pomiaru ciśnienia (13 szt.) 

 
liczba wejść analogowych: 1 

typ sygnału analogowego: 0…3.3 V 

liczba wejść cyfrowych: 2 

typ sygnału cyfrowego: 0/+5V DC 

konfigurowalne wyjście napięciowe do zasilania 

przetwornika ciśnienia: 
0…5V / 50mA 

szczelność obudowy: IP68 

zasilanie: +18VDC/7Ah akumulator 

 

2.4. Przewody i linie kablowe 

Do zasilania projektowanych rozdzielnic telemetrycznych oraz urządzeń elektrycznych stosować 

przewody elektroenergetyczne przeznaczone do układania na stałe, z żyłami miedzianymi, o izolacji i 

powłoce polwinitowej, okrągłe, na napięcie 450/750 V, spełniające normę PN-87/E-90056. Liczba żył 

oraz średnica przekroju żyły – zgodnie z dokumentacją projektową.  

Do budowy linii kablowych zasilających i sterowniczych należy użyć kabli wielożyłowych, z żyłami 

miedzianymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, przeznaczonych do układania w ziemi na zewnątrz 

pomieszczeń, spełniające normę PN-93/E-90401. Kable sygnalizacyjne muszą posiadach ekran 

ochronny wykonany z taśmy miedzianej.   

Przejścia kabli pod drogami chronić rurą ochronną z PVC, przeznaczoną do ochrony kabli w trudnych 

warunkach terenowych, zalecana do wykonywania przecisków i przewiertów, gładkościenna, 

spełniająca normy PN-C-89222 i PN-EN 1452-3. 

Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w 

rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

Trasę kabli układanych w ziemi oznaczyć folia z tworzywa sztucznego – kalandrową z 

uplastycznionego PVC, barwy niebieskiej o grubości min. 0.5 mm i szerokości dopasowanej do ilości 

kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200 mm, zgodnie z BN-68/6353-03.  

Na kablu umieścić trwałe oznaczniki w postaci opasek kablowych. 
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2.5. Czujniki otwarcia 

Do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni oraz podniesienia włazów ujęć stosować czujniki otwarcia o 

parametrach: 
typ czujnika: kontaktron 

rodzaj styku: normalnie zwarty 

strefa działania do: 40 mm 

 

 

2.6. Przetworniki ciśnienia 

2.6.1. Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne dotyczące własności przetworników ciśnienia: 

 
histereza, powtarzalność: 0.05% 

zakres temperatury kompensacji: (-10÷+80)°C 

zakres temperatury pracy: (-40÷+80)°C 

zakres temperatury mierzonego medium: (-10÷+120)°C 

 

2.6.2. Standardowy przetwornik ciśnienia 

Do współpracy z modułami telemetrycznymi w punktach technologicznych: ujęciu wody 1, 2, 3, 

przepompowni w Prószkowie, zbiorniku wyrównawczym w Górkach oraz w studniach 

wodomierzowych na terenie tych obiektów wymagane są przetworniki ciśnienia o parametrach: 

 
zakres pomiarowy: 0 - 1MPa 

typ i zakres sygnału wyjściowego: 4…20 mA 

szczelność przyłącza elektrycznego:  IP67 

typ króćca: G ½” 

zasilanie: 10.5…36V DC 

 

 

2.6.3. Przetworniki ciśnienia niskoenergetyczny, niskonapięciowe 

Do współpracy z modułami telemetrycznymi we wszystkich pozostałych punktach technologicznych 

wymagane są przetworniki ciśnienia o parametrach: 

 
zakres pomiarowy: 0 - 1MPa 

typ i zakres sygnału wyjściowego: 0…3.3 V 

szczelność przyłącza elektrycznego:  IP67 

typ króćca: G ½” 

zasilanie: 4.5V DC 

 

2.7. Centralna Dyspozytornia 

 

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego 

Sprzęt komputerowy w wersji profesjonalnej, przeznaczony do pracy 24h/dobę przez 7 dni w 

tygodniu. Router i serwer przeznaczone do zabudowy w szafie 19’’, stacja operatorska w postaci 

komputera stacjonarnego. Komputery zabezpieczone zasilaczem awaryjnym. Wyposażone w 

oprogramowanie wymagane do realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.  
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2.7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu komputerowego  

2.7.2.1. Router 
Sposób wymiany danych: współpraca z linią DSL, stały adres IP. 

Obsługiwane protokoły (między innymi): tunel IPsec w protokole ESP (RFC-2406) z szyfrowaniem DES-CBC lub inny 

wymagany przez dostawcę APN-u. 

Dodatkowe funkcje: przełącznik sieci Ethernet (switch) minimum 4 porty. 

Zasilanie: redundantny układ zasilania (2 zasilacze Hot-Plug). 

Obudowa: do zabudowy w szafie 19’’ (Rack). 

Gwarancja i serwisowanie: Okres gwarancji 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zamówienia. Czas 

naprawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w miejscu instalacji. Firma 

serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzację producenta routera. 

 

2.7.2.2. Serwer 
Typ procesora: - minimum dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach; 

- posiadające minimum 4 rdzenie; 

- w architekturze x64; 

- osiągające w teście PassMark2007 CPU Mark łączny wynik nie mniejszy niż 

8000 punktów według wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

(kwiecień 2012). 

Sterownik dysku: SAS/SATA. 

Rodzaj dysku twardego: 3.5’’, Hot-Plug. 

Minimalna liczba dysków: 5. 

Minimalna pojemność dysku (każdego):  500 GB, 7200 obr/min. 

Konfiguracja dysków HDD: 5 dysków o pojemności min. 500 GB, SATA 3GB/s, 3.5”, Hot-Plug, cztery dyski 

skonfigurowane w macierz RAID5, piąty jako Hot Spare. 

Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB. 

Rodzaj pamięci RAM: DDR3, niebuforowana, ECC, 1333 MHz, PC-3-10600, DIMM. 

Gniazda rozszerzeń: 1 x PCI-Express 2.0 x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4, 1 x PCI-Express 2.0 x16. 

Złącza zewnętrzne: 7 x USB, 1 x VGA (15-pin), 1 x DVI, 1 x RS-232-C, 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45). 

Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbps. 

Karta graficzna: wyjście cyfrowe (DVI). 

Napęd: DVD-RW. 

Zasilanie: redundantny układ zasilania (2 zasilacze, efektywność na poziomie 94%) Hot 

Plug. 

Obudowa: do zabudowy w szafie 19’’ (Rack). 

System operacyjny: dedykowany komputerom pełniącym rolę serwera, zgodny z wymaganiami 

aplikacji SCADA, bazodanowej oraz aplikacji do komunikacji z modułami 

telemetrycznymi. 

Aplikacja bazodanowa: tak, zgodna z wymaganiami aplikacji SCADA oraz aplikacji do komunikacji z 

modułami telemetrycznymi. 

Inne aplikacje: aplikacja do komunikacji z modułami telemetrycznymi, pozwalająca na 

transmisję danych pomiarowych i sterujących (odbiór i nadawanie) oraz zdalną 

konfigurację. 

Monitor: 20’’, LED, DVI, TFT, Full HD, 16 mln kolorów, 

Wyposażenie dodatkowe: klawiatura, mysz. 

Zarządzanie: Wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: 

włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i 

karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu 

(także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od 

systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta 

zainstalowana w gnieździe PCI. 

Certyfikaty: 

 

Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE, certyfikat ISO 

9001/2000 dla podmiotu świadczącego serwis sprzętu, świadectwo autoryzacji 

od producentów dla podmiotu świadczącego instalację oraz serwis sprzętu, 

upoważniające do serwisowania oferowanych produktów. 

Inne: Serwer fabrycznie nowy i pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w 

Polsce - wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do 

przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Gwarancja i serwisowanie: Okres gwarancji 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zamówienia. 

Czas naprawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w miejscu instalacji. Firma 

serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzację producenta komputera. 

Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. 

 

 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża Elektryczna   

 

   

- 15 - 

 

2.7.2.3. Stacja operatorska  
Typ procesora: - dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, 

- architektura x64, 

- osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 9000 

punktów według wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

(kwiecień 2012), 

- zgodny z aplikacją SCADA. 

Ilość rdzeni: 4. 

Minimalna wielkość pamięci cache procesora: 8 MB. 

Minimalna częstotliwość taktowania procesora: 3.4 GHz. 

Zainstalowana pamięć RAM: 4 GB, DDR3, częstotliwość taktowania 1333 MHz. 

Minimalna pojemność dysku: 1 TB, 7200 obr/min, SATA 2. 

Napęd optyczny: Nagrywarka DVD SATA, DVD+-R/+-RW/RAM DL, dołączone oprogramowanie 

do obsługi napędów optycznych z nośnikiem. 

Karta graficzna: Niezależna (niezintegrowana) min. 1 GB GDDR3, dedykowana do pracy z 

aplikacją SCADA oraz aplikacjami biurowymi. 

Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną w standardzie High Definition lub równoważnym. 

Złącza zewnętrzne: 2 x DVI (monitor), 12 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x wyjście 

słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście na mikrofon (na froncie 

obudowy), 1 x wejście na mikrofon, 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe. 

Gniazda rozszerzeń: 3 x slot PCI-E 1x, 1 x slot PCI-E 16x. 

Karta sieciowa: Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps. 

Zasilacz: O mocy dostosowanej do konfiguracji komputera, jednak nie mniej niż 300 

Wat. 

Wyposażenie dodatkowe: Klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa optyczna, czytnik kart 

pamięci 15-in-1 (zainstalowany w kieszeni 3,5"). 

Emisja hałasu: Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według 

normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 29 dB 

(potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – 

oświadczenie). 

max. 34 dB(A) w Operation-Mode, 

max. 29 dB(A) w Idle-Mode. 

System operacyjny: Wersja profesjonalna, 64-bitowa lub inna dostosowana do wymagań aplikacji 

SCADA razem ze sterownikami do wszystkich urządzeń zabudowanych w 

komputerze wraz z nośnikiem optycznym i licencją.  

Monitor: wielkość matrycy: 25’’, sposób podświetlenia matrycy: LED, rozdzielczość: 

2048x1152, TFT, 16 mln kolorów, złącze: DVI, jasność: 300 cd/m
2
, kontrast: 

1000:1, czas reakcji: maks 6 ms, regulacja wysokości umocowania ekranu, 

regulacja odchylenia ekranu względem płaszczyzny pozimej.  

Oprogramowanie: Pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

program przygotowywania i prowadzenia prezentacji wraz z nośnikiem i 

licencją. 

Oprogramowanie SCADA: Wizualizacja, sterowanie, generowanie raportów, archiwizacja, rejestracja 

zdarzeń związanych z pracą projektowanego systemu bezprzewodowej 

transmisji sygnałów pomiarowych i sterujących. 

 

2.7.2.4. Zasilacze awaryjne 
Dla serwera / routera: obciążenie 800W przez 15 minut. 

Moduł dodatkowego akumulatora  

dla zasilacza serwera/routera: 
dodatkowo obciążenie 800 W przez 60 minut. 

Dla stacji operatorskiej: obciążenie 500W przez 10 minut. 

Funkcje dodatkowe: interfejs WEB, alarm zadziałania zabezpieczeń oraz stycznika LVD, alarm 

niskiego i wysokiego poziomu napięcia wyjściowego, alarm nieprawidłowej 

pojemności baterii, alarm temperatury, 

sterowanie cyfrowe – cyfrowe sterowanie i regulacja. 

Gwarancja: 36 miesięcy. 

 

2.7.2.5. Drukarka 
Technologia druku: laserowa, kolorowa. 

Rozmiar papieru: A4. 

Komunikacja: port USB 2.0, RJ-45 Fast Ethernet, WLAN 802.11 b/g/n. 

Szybkość druku: 20 stron / minutę. 

Wydajność: 40 000 / miesiąc. 

Rozdzielczość: 600 dpi. 

Zasilanie: 230V AC. 
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2.7.2.6. Szafa 19’’ 
Wysokość wewnętrzna: 37U. 

Wysokość: 1750 mm. 

Szerokość: 600 mm. 

Szerokość użytkowa: 487 mm. 

Głębokość: 800 mm. 

Drzwi: przeszklone. 

Uziemienie: kompletny system uziemienia poszczególnych części szafy rozdzielczej. 

Ustawienie: wysokościowo nastawialne nóżki wyrównujące. 

Inne: otwory dla jednostek wentylacyjnych umieszczone w podstawie i stropie szafy, 

naklejana zaślepka ze szczotką przeciwpyłową do uszczelniania kabli. 

Panel wentylacyjny: ilość wentylatorów: 4 szt, wbudowany termostat: tak, 

wydajność [m
3
/h]: minimum 640, podświetlany wyłącznik: tak, bezpiecznik: 

tak, panel wyprodukowany przez producenta szafy serwerowej. 

Listwa zasilająca: typ montażu: rack 19”, ilość gniazd: 5 szt., zabezpieczenie przepięciowe: tak, 

wyłącznik podświetlany: tak, listwa wyprodukowana przez producenta szafy 

serwerowej. 

 

2.7.3. Szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania 

2.7.3.1. Oprogramowanie serwera  

Oprogramowanie zainstalowane na serwerze musi zapewnić poprawną wymianę danych pomiędzy 

modułami telemetrycznymi, a aplikacją bazodanową oraz systemem SCADA (np. funkcja serwera 

OPC). Nadawane dane z modułów telemetrycznych, przed nadaniem im statusu „wysłane”, muszą 

być potwierdzone informacją o ich poprawnym zapisaniu w bazie danych. Oprogramowanie musi 

również pozwalać na zdalną rekonfigurację modułów telemetrycznych oraz aktualizację 

oprogramowania systemowego. Aplikacja bazodanowa na serwerze musi pozwolić na archiwizację 

wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem systemu transmisji danych i sterowania. 

Wszystkie zapisywane dane muszą być powiązane ze znacznikami czasowymi. Należy stworzyć 

aplikację pozwalającą na okresową archiwizację danych zgromadzonych w bazie danych w celu 

wykonania kopii bezpieczeństwa systemu. 

 

2.7.3.2. Oprogramowanie SCADA 

Podstawowe zadania systemu wizualizacji i sterowania SCADA: 

- prowadzenie automatycznego procesu rozliczeń wskazań wodomierzy; 

- generowanie raportów dotyczących rozliczeń; 

- generowanie raportów dotyczących wskazań wodomierzy w postaci danych tabularycznych lub 

wykresów, dla zdefiniowanych przedziałów czasowych oraz dla wybranych wodomierzy; 

- określenie wartości zmiennych definiujących działanie sieci wodociągowej oraz pomp 

ujęciowych; 

- kontrola poprawności pracy sieci wodociągowej oraz systemu sterowania pracą pomp 

ujęciowych; 

- wizualizacja systemu pomiarowego; 

- zarządzanie dostępem do systemu zdefiniowanym użytkownikom poprzez odpowiednią 

weryfikację nazw użytkowników oraz przypisanych im haseł; 

- rejestracja istotnych zdarzeń występujących podczas pracy systemu. 

 

2.7.3.3. Oprogramowanie modułów telemetrycznych 

Oprogramowanie zainstalowane w poszczególnych modułach telemetrycznych musi zapewnić 

poprawne przesłanie wartości wszystkich kontrolowanych sygnałów w poszczególnych punktach 

technologicznych do centralnej Dyspozytorni oraz pomiędzy wybranymi modułami w celu realizacji 

procesu sterowania pracą pomp ujęciowych. Transmisja danych musi być prowadzona z 

potwierdzeniami poprawności przesłania i przyjęcia danych przez moduł odbiorczy. W przypadku 

braku łączności lub braku potwierdzenia przyjęcia danych, dane te muszą być archiwizowane w 

pamięci trwałej w modułach źródłowych. Oprogramowanie musi zapewnić próbę ich późniejszego 

przesłania. 
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2.7.3.4. Szkolenie dotyczące obsługi oprogramowania SCADA 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi systemu SCADA 

wybranych pracowników Inwestora. 

 

2.7.4. Struktura sieci telemetrycznej i wymiany danych 

Praca modułów telemetrycznych musi być zorganizowana w ramach prywatnej sieci APN uzyskanej 

od jednego z operatorów telefonii komórkowej GSM. Transmisja danych z i do modułów 

telemetrycznych, a centralnym serwerem zrealizować poprzez kanał VPN (otwarta sieć APN) linią DSL 

ze stałym adresem IP. 

 

2.8. Ochrona przepięciowa 

Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi 

przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone 

do instalacji są zawarte w normie PN-HD 60364-5-534:2009. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej 

normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do 

wartość poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

zasilanych z danej instalacji. Ochronę przeciwprzepięciową wykonać w klasie B+C dla wszystkich 

projektowanych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci elektroenergetycznej. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycie 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w zakresie parametrów technicznych pojazdów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża Elektryczna   

 

   

- 18 - 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawienia przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 

będzie wykonywana prace. 

Pracownicy wykonywujący prace elektryczne muszą mieć odpowiednie kwalifikacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Układanie kabli 

Kable układać w rowach kablowych o głębokości 0.7 m, na 10 cm podsypce z piasku. Kable zasypać 10 

cm warstwą piasku, 20 cm warstwą gruntu rodzimego, następnie ułożyć taśmę koloru niebieskiego. 

Skrzyżowania kabli z uzbrojeniem terenu wykonać w rurach ochronnych PVC φ50. Wloty rur 

uszczelnić pianką. Kable wyposażyć w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku umieścić informacje 

zawierające: symbol linii, relację, znak użytkownika, rok ułożenia. Po ułożeniu kabli sygnalizacyjnych, 

ale przed ich zasypaniem, dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W pomieszczeniach kable i przewody układać w rurkach ochronnych: PVC lub stalowych, prowadzić w 

korytkach kablowych PVC na tynku lub w istniejących korytach metalowych. Kable zakończyć 

puszkami przyłączeniowymi montowanymi obok podłączanych urządzeń. 

 

5.2.2. Sieć komputerowa 

Sieć transmisji danych w budynku Dyspozytorni wykonać skrętką nieekranowaną kategorii 5. Punkty 

podłączeń stacji operatorskich i drukarki połączyć bezpośrednio z przełącznikiem sieciowym sieci 

Ethernet. Kable prowadzić w korytkach kablowych na tynku. Przewody zakończyć gniazdami RJ45 

kategorii 5. 

 

5.2.3. Szafa 19’’ 

Montaż szafy należy wykonać w wyznaczonym pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku centralnej 

Dyspozytorni. Szafę należy zainstalować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. 

Szafa dostarczana na miejsce montażu powinna mieć wewnętrzne połączenia ochronne. Przed 

przystąpieniem do wyposażania szafy, należy mocować ją w sposób trwały do podłoża. Niezbędne 

przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów dochodzących do szafy zaleca się montować 

przed montażem szafy. W ramach wyposażenia szafy należy zamontować wszystkie potrzebne półki 

na sprzęt oraz listwę elektryczną z filtrem przepięciowym. Po wykonaniu tych czynności należy 

przystąpić do montażu pozostałych składników wyposażenia szafy zgodnie ze specyfikacją. Po 

wykonaniu instalacji wszystkich urządzeń należy dokonać sprawdzenia ciągłości połączeń 

wyrównawczych poprzez wykonanie pomiarów. 
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5.2.4. Oprogramowanie 

Wszystkie moduły telemetryczne oraz serwer i stację operatorską zaprogramować w celu realizacji 

przyjętego algorytmu pracy systemu. Oprogramowanie musi pozwalać na dwukierunkową transmisję 

danych pomiarowych i sterujących, ich archiwizację i wizualizację. Musi pozwalać na generowanie 

raportów oraz diagnostykę zarządzanego fragmentu wodociągu.  

 

5.2.5. Połączenie systemów sterowania 

Projektowane moduły telemetryczne, realizujące procedurę sterowania pracą pomp ujęciowych (w 

ujęciach 1, 2, 3 oraz przepompowni w Prószkowie), wpiąć w istniejący system sterowania pracą 

pomp. Projektowany system musi zapewnić działanie systemu sterowania pracą pomp ujęciowych 

zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym, realizowanym zarówno miejscowo w ujęciu, jak i 

zdalnie z przepompowni. Dodatkowo przesyłać wszystkie stany alarmowe pojawiające się w 

systemie, np.: brak potwierdzenia zadziałania stycznika, zadziałanie zabezpieczenia silnika, itp. 

 

5.2.6. Montaż rozdzielni 

Rozdzielnie telemetryczne montować w istniejących pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych. W 

studniach wodomierzowych oraz studni pomiaru ciśnienia, rozdzielnie telemetryczne zabudować 

wewnątrz studni. Modem telemetryczny zabudować w istniejącej rozdzielni elektrycznej w 

przepompowni sieciowej. 

 

5.2.7. Montaż anten 

W ujęciach 1, 2 i 3, w przepompowniach oraz w zbiorniku wody anteny modułów telemetrycznych 

montować na konstrukcji na elewacji pomieszczenia rozdzielni. W pozostałych punktach 

technologicznych (studniach), anteny montować w najwyższym punkcie studni, bezpośrednio pod 

włazem do studni pomiarowej. 

 

5.2.8. Uziemienie i ochrona przepięciowa 

Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z przewodem ochronnym PE. 

Punkt podziału przewodu PEN na N i PE dodatkowo uziemić. 

Ochronę przeciwprzepięciową wykonać w klasie B+C dla wszystkich projektowanych urządzeń 

elektrycznych zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Ochronniki zabudować w rozdzielniach 

zasilających. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty planowanych do użycia materiałów i urządzeń. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu 

zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 

atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, szczególnie w 

zakresie robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.3.1. Linie kablowe 

Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normą N SEP-E-004. W czasie 

wykonywania i po zakończeniu prac kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać: 

- głębokość zakopania kabli; 

- grubość podsypki pod i nad kablem; 

- odległość folii ochronnej nad kablem; 

- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi; 

- ułożenie kabli w rowach kablowych.  

Badania i pomiary wykonywać w trzech miejscach budowanych linii (dla każdej linii), a uzyskane 

wyniki mogą być uznane za dobre, jeśli odbiegają od założonych o nie więcej niż 10% . 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu do 24V. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeśli wszystkie żyły nie mają przerw. 

Pomiary należy przeprowadzić przy pomocy megaomomierza o napięciu minimum 2.5 kV, dokonując 

odczytu po czasie wymaganym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy traktować jako 

dodatni, jeśli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0.75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji 

kabli wykonanych zgodnie z PN-93/E-90401. 

 

6.3.2. Instalacje elektryczne 

Przed przystąpieniem do prób należy wykonać oględziny instalacji po odłączeniu zasilania. Celem 

oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 

spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 

stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymogami norm, czy zostały prawidłowo 

dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeń 

wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, powinna obejmować przede wszystkim 

sprawdzenie: 

– zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacja 

techniczna, normami i certyfikatami; 

– prawidłowości wykonania połączeń przewodów; 

– poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń; 

– poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

– prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w 

dostosowaniu do warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

– prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.; 

– prawidłowego umieszczenia schematów oraz innych informacji; 
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– prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych. 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje 

Wykonawca instalacji, w obecności przedstawiciela Inwestora. Odbiór techniczny polega na 

sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i 

odstępstwami, a także zgodności z przepisami szczególnymi i odpowiednimi normami; 

– jakości wykonania instalacji; 

– skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń elektrycznych; 

– spełnienie przez instalacje elektryczna wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, wymienionych wyżej, należy dokonywać dla wszystkich obwodów wybudowanej 

instalacji. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób instalacji elektrycznej obejmuje: 

– sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; 

– pomiar rezystancji izolacji; 

– pomiar rezystancji uziemienia; 

– sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania i przeprowadzenia prób działania 

zabezpieczeń. 

 

6.3.3. Rozdzielnie 

Przed zamontowaniem rozdzielnic, należy sprawdzić, czy urządzenia lub ich części odpowiadają 

wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i 

wykończenia, a zwłaszcza: 

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenia do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem; 

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych, ochronnych, sterujących i 

antenowych; 

- jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu rozdzielnic, należy sprawdzić: 

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy rozdzielnicami, a podłożem; 

- jakość połączeń kabli i przewodów: zasilających, sterowniczych i antenowych; 

- zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym; 

- wyposażenie szafek w schematy połączeń dla Użytkownika. 

 

6.3.4. Oprogramowanie 

Po zakończeniu prac konfigurujących urządzenia komputerowe oraz zainstalowaniu 

oprogramowania, należy wykonać ich testy. Podczas prowadzenia testów sprawdzić: 

- poprawności transmisji danych pomiarowych pochodzących z wodomierzy i przetworników 

ciśnienia do centralnej Dyspozytorni; 

- poprawności przesyłania danych pomiarowych i sygnałów sterujących pomiędzy ujęciami, 

studnią pomiaru ciśnienia oraz przepompownią, 

- poprawności przesyłania sygnałów sterujących i definiujących poziomy pracy pomp ujęciowych 

pomiędzy centralną Dyspozytornią, a przepompownią i ujęciami; 

- poprawności realizacji procesu sterowania pracą pomp ujęciowych; 

- poprawności wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych i sterujących; 

- poprawności generowania raportów rozliczeń okresowych i raportów zbiorczych; 

- testy oprogramowania archiwizującego, tworzenia kopii zapasowej, wizualizacji i sterowania, 

zainstalowanego na serwerze oraz stanowisku roboczym; 

- testy połączeń z innych komputerów, poza centralnej Dyspozytorni, ich dostęp do danych, zakres 

uprawnień, ingerencji w system; 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża Elektryczna   

 

   

- 22 - 

 

- testy zadziałań i transmisji sygnałów alarmowych, zadziałań czujników otwarć, przekroczenia 

poziomów granicznych sygnałów pomiarowych z dołu i góry, zaniku napięcia zasilania; 

- poprawności przesłań informacji SMS-owych w warunkach awaryjnych na wskazane numery; 

- testy zdolności pamiętania zdarzeń w przypadku braku możliwości ich transmisji. 

Należy przeprowadzić testy wejść i wyjść binarnych modułów telemetrycznych dla obu stanów 

sygnału, a w przypadku wejść/wyjść analogowych przynajmniej w 3 punktach wybranych z całego 

zakresu. Sprawdzaniu podlegają całe tory sygnałowe od źródła sygnału po wejście/wyjście 

sterownika. 

Wyniki testów mogą zostać uznane za dodatnie, tylko jeśli wszystkie badania zostaną zakończone 

pozytywnie. 

 

6.3.5. Sprzęt komputerowy 

Testy sprzętu komputerowego wykonać w zakresie: 

- szybkości działania jednostek mikroprocesorowych; 

- czasu pracy w przypadku zasilania z zasilaczy awaryjnych. 

Wyniki testów mogą zostać uznane za dodatnie, tylko jeśli wszystkie badania zostaną zakończone 

pozytywnie, zgodnie z przyjętymi założeniami dokumentacji projektowej. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością określoną w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiar odbywać 

się będzie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 

Księgi Obmiarów. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest: 

- dla rozdzielnic telemetrycznych: szt., kpl. 

- dla montażu elementów pomiarowych i sygnalizacyjnych: szt. 

- dla montażu elementów komputerowych w Dyspozytorni: szt., kpl. 

- dla montażu konstrukcji wsporczych anten: szt. 

- dla kabli i przewodów: m 

- dla oprogramowania: kpl. 

- dla aparatów montażowych w rozdzielniach: szt., kpl. 

- dla robót ziemnych: m, m
3
 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie testy, próby, badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, 

dały wyniki pozytywne.  

Odbiór instalacji elektrycznych na wszystkich etapach robot należy prowadzić zgodnie z normą PN-HD 

60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzenia, która podaje wymagany 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – branża Elektryczna   

 

   

- 23 - 

 

zakres prób odbiorczych. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów 

instalacji elektrycznej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

- stan rowów kablowych; 

- ułożenie kabli w rowach przed zasypaniem - pozostawienie wymaganych zapasów kabla; 

- wykonanie osłon na kablach; 

- wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót, a wyniki wpisywać 

do dziennika budowy. Odbiór końcowy powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych wraz z 

analizą i sprawdzeniem czy zalecenia dotyczące robót zanikających zostały wypełnione. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Przyjęcie końcowe robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

testów, prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

uzgodnieniami z Nadzorem Inwestorskim oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne; 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST; 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST; 

- rysunki lub dokumentację związaną z wykonaniem robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcą zostanie wyznaczy nowy termin odbioru 

końcowego robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania będą spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie będzie spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania systemu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  Wszystkie roboty poprawkowe Wykonawca zrealizuje na własny 

koszt i w wyznaczonym terminie. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotycząca usunięcia usterek; 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

- protokoły wymaganych badań; 
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- poprawność przeprowadzonych testów oprogramowania komputerów i modułów 

telemetrycznych, funkcjonowania systemu przesyłu danych, sterowania pracą pomp ujęciowych 

oraz szybkości działania komputerów. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej czynności w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej związana jest z wykonaniem określonej grupy prac dotyczących realizacji 

zadań określonych w 1.3 i w punkcie 5 SST oraz w Dokumentacji Projektowej. W szczególności 

obejmuje on: 

– roboty pomiarowe, przygotowawcze; 

– przygotowanie wymaganych materiałów; 

– dostarczenie materiałów; 

– wykonanie wykopu pod linie kablowe; 

– układanie kabli sterowniczych; 

– montaż / zasilenie rozdzielnic telemetrycznych; 

– oprogramowanie modułów telemetrycznych; 

– montaż / podłączenie elementów pomiarowych (przetworników ciśnienia, wodomierze, 

przepływomierze, czujniki poziomu, czujniki otwarcia); 

– połączenie projektowanych rozdzielnic z układami istniejącymi; 

– montaż, konfiguracja, oprogramowanie routera, serwera i stacji operatorskiej w Dyspozytorni; 

– uruchomienie, konfiguracja, testowanie systemu transmisji danych pomiarowych i 

sterowniczych; 

– uruchomienie, konfiguracja, testowanie oprogramowania wizualizującego, archiwizującego i 

generującego raporty;  

– zasypanie wykopów; 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-5-52-:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
PN-EN 60439-3   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3. Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w 
miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 
Rozdzielnice tablicowe. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6.6 kV. Kable elektroenergetyczne 
na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
BN-68/6353-03 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiękczonego poli(chlorku winylu). 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu. 

PN-EN 1452-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3. Kształtki. 

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
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10.2. Ustawy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690; Dz. 

U. Nr 33 2003 r. poz. 270; Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54/97, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/99, poz. 912); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. W sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, 
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 
jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85 z 2000 r. poz. 957); 

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z 

dnia 18 lipca 1986 r. W sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M. 

P. Nr 25/86, poz. 174); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/91, poz. 351 z 

późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93, poz. 252). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

 

 

 

 

 


