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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych  i 

AKPiA w ramach „Kontraktu 13 Budowa  kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok - 

Zachód”    w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót elektrycznych i AKPiA: 

budowy instalacji monitoringu zaworów podciśnieniowych wraz z rozbudową 

istniejącego systemu monitoringu zaworów podciśnieniowych w przepompowni 

próżniowo tłocznej przy ul Szmaragdowej i centralnej dyspozytorni przy ul. 

Rybackiej na ternie oczyszczalni ścieków . 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo 

budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe 
skróty: 

 AKP        – Aparatura kontrolno-pomiarowa 

 AKPiA     – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

 WLZ        – Wewnętrzna linia zasilająca 

 MSR        – Miejska Sieć Rozdzielcza 

 SN           – średnie napięcie 

 nn            – niskie napięcie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały 
określone w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST -O.00 

– „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

ST są następujące materiały podstawowe: 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne 

Dla  systemu monitoringu studni zbiorczo-zaworowych zastosować kable BUS typu 

YKY 5x1,5mm2. 
Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 
ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. Na powłoce kabli winno znajdować 
się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na 
bębnie. 
 

2.2.2. Przewody słaboprądowe 

Przewody informatyczne FTP kat.5 z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce 

polietylenu Żyły izolowane skręcone w pary, pary skręcone w ośrodek. Ośrodek 

ekranowany taśma aluminiowo-poliestrową z jednodrutową żyłą uziemiającą o 

średnicy 0,5 mm ułożoną pod ekranem. Powłoka wykonana ze polwinitu 

oponowego PCV. Przewody współosiowe z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce 

polietylenu. Żyła miedziana. 

Ośrodek ekranowany oplotem z drutów miedzianych. Powłoka wykonana z 

polwinitu oponowego PCV. Oporność 50 om i tłumienność 15dB. 

Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, 

napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 

obrotu handlowego w budownictwie. 

2.2.3. Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (akp) 

 

Osprzęt AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym 

chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu 

szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą 

aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat 

jakości ISO. 

Magazynowanie materiałów na budowie 

Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy dążyć do tego, aby materiały 

przechowywane były w opakowaniach fabrycznych. Minimalne wymagania dla 

pomieszczeń magazynowych to: 

 pomieszczenia zamknięte, 

 temperatura wewnętrzna +15 do +300C, 

 wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 

 atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 

 natężenie oświetlenia minimum 100 lx. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
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postanowieniami Kontraktu i poleceniami  Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m 3 

 żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 Mg 

 elektronarzędzia ręczne 

 przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 

ziemnych stosować  następujące,  sprawne  technicznie  i zaakceptowane  przez  

Inżyniera  środki transportu: 

 samochód skrzyniowy do 5  Mg 

 przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, 

jak i bezpieczeństwa. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – 

Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę oraz postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 

prace towarzyszące: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 

c) wykonanie niezbędnych prac badawczych, 

d) wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót, 

e) powiadomienie TAURON – Dystrybucja Oddział Dystrybucji we Wrocławiu, 

Rejon Dystrybucji Strzelin oraz wszystkich Użytkowników uzbrojenia 

podziemnego, z którymi uzgodniono Dokumentację Budowy, o terminie 

rozpoczęcia robót zasadniczych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w 

ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w 

pasie Robót, z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

5.1.1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.1.1.1. Układanie kabli w rowach kablowych 

 

Układanie kabli w rowach kablowych dotyczy robót związanych z wykonaniem 

monitoringu zaworów podciśnieniowych. Przed przystąpieniem do robót kablowych 

należy dokonać  wytyczenia trasy linii kablowej – przewody należy układać nad 

rurociągami kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rurach ochronnych fi 75. 

Sposób ułożenia rur osłonowych winien umożliwić bezrozkopową wymianę kabli do 

monitoringu na odcinku pomiędzy studniami. Na wejściu kabli do studni 

zamontować  

dławiki, przejścia szczelne dla kabli.  Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. 

Dla innych tras kable układać na głębokości 0,7 m wykopy wykonywać 

wąskoprzestrzenne o szerokości dna 0,4 m i głębokości 0,8 m. W gruntach nie 

piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m. Kabel 

zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m następnie warstwą 0,15 m gruntu 

rodzimego bez kamieni i gruzu, następnie ułożyć folię koloru niebieskiego. 

Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z odpowiednim 

zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. 

Informacje odnośnie układania kabli do monitoringu określona także w ST-08. 

5.1.1.2. Oprzewodowanie prefabrykatów 

 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych 
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wymagań: 

 stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 

o sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały sygnały pomiarowe analogowe 

- kolor biały napięcie 230V - L -kolor czarny 

o napięcie 230V - N -kolor niebieski napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 

napięcie 24V –  „-” kolor biały 

 przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 

o połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą 

miejsca dla ewentualnej przyszłej rozbudowy, 

o połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać  

przewodami LgY w postaci wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem 

elastycznym, końce wiązek umocować w uchwytach, przy max. wychyleniu 

elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia min. 10% długości 

wiązki, krawędzie otworów przez które przechodzą przewody zabezpieczyć. 

 listwy zaciskowe: 

o zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

oraz przypadkowym  dotknięciem  przeźroczystą osłoną  izolacyjną, jeśli 

występuje na niej napięcie powyżej 42 V~ lub 60 V-. 

o na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 

o zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 

przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości. 

5.2. Warunki szczegółowe 

5.2.1. Monitoring zaworów podciśnieniowych  

Stacja próżniowo-tłoczna oddana do eksploatacji w 2013 roku zlokalizowana jest przy ul. 

Szmaragdowej  i jest obiektem w pełni bezobsługowym zautomatyzowanym, 

monitorowanym i sterowanym z centralnej dyspozytorni zlokalizowanej na terenie 

oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej w Oławie oraz z innych stanowisk w siedzibie 

firmy. SPT jest obecnie wyposażona w system  ochrony obiektu (czujki ruchu, otwarcia 

drzwi, włazów).  

Komunikacja pomiędzy SPT a dyspozytornią wykonana jest w oparciu o istniejące łącze 

VPN oraz bezprzewodową komunikację on-line, przy wykorzystaniu radiomodemów jako 

łącze rezerwowe. 

W ramach „zadania 1” wykonano system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z 

monitoringiem i  wizualizacją wszystkich zamontowanych w ramach zadania 101 

zaworów  podciśnieniowych.  W przepompowni próżniowo-tłocznej  na ekranie 

panelowym przedstawiono wizualizację pracy zaworów wraz z elementami statystyki.  

Informacja o stanie pracy  zaworów próżniowych jest przekazywana do Centralnej 

Dyspozytorni w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Oławie oraz do mobilnych i 

stacjonarnych stanowisk w siedzibie firmy.  

Opis systemu pracy stacji oraz monitoringu i wizualizacji zaworów podciśnieniowych 

zainstalowanego w SPT przy ul. Szmaragdowej został przedstawiony w „Dokumentacji 

oprogramowania SCADA iFIX do obsługi wizualizacji Stacji próżniowo-tłocznej oraz 

sieci zaworów.” 
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W ramach kontraktu 13 Wykonawca winien wykonać rozbudowę istniejącego systemu 

monitoringu i wizualizacji zaworów o wszystkie zamontowane w ramach kontraktu 

zawory podciśnieniowe w standardzie i funkcjonalności opisanej w ww. Dokumentacji 

wraz z przekazaniem pełnej informacji o stanie zaworów do Centralnej Dyspozytorni  

oraz do mobilnych i stacjonarnych stanowisk w siedzibie firmy i rozbudową istniejących 

aplikacji w zakresie monitoringu i wizualizacji. 

  Dla potrzeb monitoringu sieci, zaworów opróżniających wraz z wykonanymi rurociągami 

podciśnieniowymi należy ułożyć kable YKY 5x1,5 mm2. 

W ramach zadania 1 ułożono kable do monitoringu, które należy wykorzystać do daszej 

rozbudowy systemu: 

- na skrzyżowaniu ul. Szmaragdowej i Rubinowej pozostawiono w ziemi  zapas kabla  

w ilości niezbędnej do doprowadzenia go do studni S105. 

- na skrzyżowaniu ul. Szmaragdowej i Brylantowej pozostawiono w ziemi  zapas kabla 

w ilości niezbędnej do doprowadzenia go do studni S148. 

 W zamontowanych studzienkach zbiorczo-zaworowych na każdym z zainstalowanych 

zaworów  podciśnieniowych należy zamontować moduł umożliwiający elektroniczny 

monitoring i wizualizację jego pracy. W zamontowanych studzienkach należy 

zabudować skrzynki przyłączeniowe przelotowe i końcowe z których należy 

wyprowadzić przewody do modułu umożliwiającego monitoring i wizualizacje pracy 

zaworu. Dla potrzeb komunikacji pomiędzy szafą sterowniczą a zaworami 

opróżniającymi przewiduje się zastosowanie magistrali komunikacyjnej FL-BUS z 

odpowiednim kluczowaniem prądowo – napięciowym (przekazywaniem bitów 

informacji) w którym protokołem komunikacyjnym jest Modbus RTU”.  

W oparciu o istniejący program wizualizacyjny w postaci graficznej należy 

przedstawić schemat w y k o n a n e j  s i e c i .  

Wizualizacja musi obejmować sieć zaworów z podaniem ich aktualnych stanów, 

adresów posesji, informowaniem o wystąpieniu stanów awaryjnych i innych zdarzeń 

oraz archiwizacją danych. Archiwizacja umożliwi przegląd pracy zaworów z wybranych 

okresów czasowych. Pozwoli to na optymalizację pracy kanalizacji podciśnieniowej. 

 

  Dyspozytornia na oczyszczalni ścieków w Oławie 

Centralna dyspozytornia znajduje się na terenie Oczyszczalni ścieków w Oławie. Dane 

obiektowe są zbierane, archiwizowane i wizualizowane z wykorzystaniem 

oprogramowania zainstalowanego na dwóch serwerach pracujących w układzie 

redundantnym oraz centralnego sterownika komunikacyjnego. Wizualizacja danych jest 

realizowana przez stacje klienckie dołączone do serwerów systemowych. Każda ze 

stacji klienckich w dyspozytorni jest wyposażona w dwa ekrany o przekątnej 26” 

pracujące w rozdzielczości 1980x1200. Awaryjne stacje przenośne wyposażone są w 

jeden ekran pracujący w rozdzielczości 1980x1200. Wybór łącza komunikacyjnego 

(głównego lub rezerwowego) dokonywany jest przez system automatycznie, dyspozytor 

ma także możliwość ręcznego przełączenia się na wybrane łącze. 

System realizuje funkcjonalność lokalnego buforowania danych w przypadku awarii 

łączy komunikacyjnych. Dane po przywróceniu łącza w sposób całkowicie automatyczny 

są przesyłane do stacji serwerowej a następnie uzupełniają bazę danych.  
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Istniejące stanowisko dyspozytorskie posiada funkcje przeniesienia wizualizacji 

sterowanych i monitorowanych obiektów na stanowiska komputerowe w biurach firmy. 

Wizualizacja obiektów ( zawory podciśnieniowe ) włączonych do systemu powinna być 

także przeniesiona na wybrane stanowiska komputerowe mobilne i stacjonarne w 

biurach firmy. 

Ze względu na charakter świadczonych usług przez Zamawiającego system nadrzędny 

pełni bardzo odpowiedzialne funkcje w zarządzaniu systemami produkcji i dystrybucji 

wody oraz systemem odprowadzania ścieków i ich oczyszczania. W związku z tym dla 

zapewnienia dużej niezawodności został on zbudowany z wykorzystaniem technologii 

redundancji serwerów aplikacji. Wszelkie zmiany oprogramowania systemu 

nadrzędnego na serwerach aplikacji należy wykonywać w sposób eliminujący przerwy w 

jego pracy. 

Modyfikacja wynikająca z rozbudowy systemu nie może w żaden sposób pogorszyć 

pracy istniejącej instalacji – tak systemu komunikacyjnego jak i centralnego serwera 

danych.  

Zamawiający zapewnia odpowiednią ilość zmiennych w ramach licencji na 

oprogramowanie wizualizacyjne i przemysłowej bazy danych  

Awaria całości lub części systemu monitoringu nie może powodować przerwy w 

działaniu zaworów podciśnieniowych zamontowanych w studniach i przepompowi 

próżniowo-tłocznej. 

System monitoringu stanu zaworów opróżniających posiada strukturę wielopoziomową, 

w której można wyodrębnić: 

Poziom obiektowy 

Stanowią urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sygnalizacyjna. 

Ich zadaniem jest przetwarzanie stanów fizycznych na standardowe sygnały stosowane 

w systemach automatyki. Aparatura obiektowa – w szczególności styki monitorujące 

stan zaworów będą dostarczone i wyregulowane przez Wykonawcę /dostawcę zaworów. 

 

Poziom komunikacyjny 

Na tym poziomie realizowane są funkcje systemu monitorowania stanu zaworów 

związane z przesyłaniem informacji do systemu nadrzędnego. Komunikacja z systemem 

nadrzędnym będzie odbywać się poprzez istniejące łącza. 

Poziom zarządzania 

Realizowany z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem 

istniejącego systemu nadrzędnego. 

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie jest wspomaganie obsługi 

technologicznej w zakresie: 

 wizualizacji stanów, 

 rejestracji, 

 raportowania i analizy danych archiwalnych, 

 archiwizacji i przetwarzania danych, 
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 zarządzania komunikacją. 

Oprogramowanie stacji dyspozytorskich zapewni:  

 monitorowanie stanów zaworów opróżniających i ich rejestrację, 

 rejestracje i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów 

wyświetlanych na ekranie monitora, 

 raportowanie w formie standardowych wydruków raportów związanych z 

dokumentowaniem rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie 

z żądaniami obsługi. 

 

Do bieżącego prowadzenia instalacji służą odrębne jednostki komputerowe pełniące rolę 

stacji dyspozytorskich. Rozbudowę wizualizacji i monitoringu stanów zaworów 

opróżniających należy zrealizować na istniejącej stacji dyspozytorskiej odpowiedzialnej 

za nadzorowanie systemu odprowadzania ścieków. Przerwy w pracy stacji 

dyspozytorskich mogą zaistnieć jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Należy rozbudować istniejące raporty, wykresy oraz portal WEB 

udostępniania danych poprzez sieć Internet dla upoważnionych użytkowników. 

 

W ramach systemu nadrzędnego jest wykorzystywane oprogramowanie do zarządzania 

komunikatami tekstowymi przesyłanymi z wykorzystaniem modemu GSM/GPRS. 

Komunikaty te w formie SMS informują zdefiniowane osoby o wystąpieniu sytuacji, które 

wymagają interwencji obsługi. Należy rozszerzyć funkcjonalność tego oprogramowania o 

sygnalizację stanów z dołączonych instalacji 

System monitoringu stanu zaworów opróżniających ma stanowić całość z istniejącym w 

dyspozytorni na terenie oczyszczalni ścieków systemem monitoringu i sterowania. 

 

Rozbudowana  aplikacja w zakresie ekranów synoptycznych powinna odzwierciedlać 

strukturę prezentowanych obiektów i grafiką nawiązywać do już istniejących aplikacji 

zainstalowanych na stanowisku dyspozytorskim.  

Zadania realizowane przez komputerową stację dyspozytorską: 

 komunikacja z obiektami, 

 wizualizacja stanu zaworów opróżniających: 

o graficzne odwzorowanie instalacji, wizualizacja obrazuje schemat sieci w 

szczególności zaworów podciśnieniowych z podaniem ich aktualnych stanów, adresów 

posesji przy których zlokalizowana jest studzienka, informowaniem o wystąpieniu stanów 

awaryjnych i innych nieprawidłowych zdarzeń),   

o wykresy czasowe stanów alarmowych, 

o wskazania stanów i pełna parametryzacja układów automatyki, 

o sygnalizację oraz rejestrację wszystkich nieprawidłowych zdarzeń i awarii, 

o sygnalizacja przywoławcza (okienko przywoławcze i sygnalizacja dźwiękowa), 

o dziennik zdarzeń aktywnych (czas powstania, potwierdzenia i zakończenia alarmu 

oraz tekst komunikatu), 

o możliwość raportowania alarmów (dziennik zdarzeń w trybie historycznym), 

o zaznaczenie alarmów na planszach synoptycznych, 

o rejestracja danych w celu analizy w postaci wykresów czasowych i raportów.  
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Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien podać informacje o zakresie zmian w 

konfiguracji aplikacji systemu nadrzędnego. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp 

do istniejącego systemu poprzez podanie indywidualnego hasła dostępowego.  

Wykonawca winien zapewnić możliwość zdalnego serwisowania całego systemu w 

zakresie oprogramowania. 

Wykonawca przy opracowywaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 

wymagania: o planowanym zakresie zmian i terminie rozpoczęcia prac związanych z 

instalacją oprogramowania dla potrzeb systemu monitoringu i związaną z tym ingerencją 

w istniejący system komunikacji, monitoringu i sterowania zainstalowany w dyspozytorni 

na oczyszczalni ścieków. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z co 

najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. Prace powinien prowadzić w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu dowolną rozbudowę systemu AKPiA. 

 

Uwaga: 

 Istniejący system monitorowania i wizualizacji należy dostosować do nowych 

warunków pracy poprzez rozszerzenie zakresu oprogramowania 

 z uwzględnieniem nowych obiektów.  Wykonawca przejmuje  gwarancję na  

wszystkie moduły systemu nadrzędnego w których nastąpią zmiany wynikające z 

realizacji kontraktu.  

 

Niezwłocznie, po rozbudowie systemu nadrzędny sterowania  i monitoringu,  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Oprogramowanie aplikacyjne (w wersji edytowalnej z czytelnymi 

komentarzami i oznaczeniem zmiennych) z udostępnieniem haseł 

zabezpieczających. Dotyczy to zarówno sterowników, paneli operatorskich, 

modułów komunikacyjnych, radiomodemów jak i każdego innego urządzenia 

które było zaprogramowane dla potrzeb funkcjonowania obiektu. Jeżeli do 

urządzenia było dołączone oprogramowanie narzędziowe należy je przekazać 

Zamawiającemu.  

 zgodę na wykorzystanie powyższych, aby umożliwić Zamawiającemu dalsze 

rozbudowanie systemu nadrzędnego monitoringu i sterowania  

 pozostałe dokumenty umożliwiające Zamawiającemu dalszą rozbudowę 

systemu. 

 listę i adresy zmiennych w zastosowanych sterownikach. 

 

Wymagania dotyczące gwarancji jakości systemu automatyki 

Gwarancja udzielona na okres 3 lat obejmować musi nie tylko usuwanie błędów 

urządzeń, ale także bezpłatne zmiany oprogramowania na życzenie klienta. Zmiany te 

dotyczyć mogą oprogramowania technologicznych sterowników (PLC), stanowiska i 

oprogramowania dyspozytorskiego oraz oprogramowania do statystycznej obróbki i 

archiwizacji danych.  

Wykonawca zapewni usunięcie usterek do 24 godzin, a system powinien w tym czasie 

(w czasie usuwania awarii) funkcjonować w trybie awaryjnym. 
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5.2.1.1. Badania odbiorcze 

Po zakończeniu prac poprawność wykonania instalacji potwierdzić pomiarami 

kontrolnymi zakończonymi protokołami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i 
wyrobów budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych 

normach i aprobatach technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych norm lub aprobat technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych . W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu 

należy przeprowadzić próby i badania po montażowe polegające na: 

 sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 

 pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

 badaniu rezystancji izolacji 

 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną 

i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
 kpl - dla  wykonania instalacji elektrycznej i AKP, montażu modułów do 
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elektronicznego monitoringu, wizualizacji oraz monitoringu,  oprogramowania, 

wizualizacji i aplikacji. Obmiar zostanie ujęty w poz. Przedmiaru „System 

monitoringu i wizualizacji zaworów podciśnieniowych…. „ 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wszystkie  urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – 
„Wymagania ogólne”. 

10.2. Inne 

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

2 PN-IEC 60364-1 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe  

3 PN-IEC 60364-3 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ustalanie ogólnych charakterystyk  

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

5 PN-IEC 60364-4-42 2010 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego  

6 PN-IEC 60364-4-43 2012 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed prądem przetężeniowym  

7 PN-IEC 60364-4-442 2012 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
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przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

8 PN-HD 60364-4-443 2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  

9 PN-IEC 60364-4-444 2012 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych  

10 PN-IEC 60364-4-45 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed obniżeniem napięcia  

11 PN-IEC 60364-4-473 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

12 PN-IEC 60364-4-482 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
-- Ochrona przeciwpożarowa  

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

14 PN-IEC 60364-5-52 2011 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  

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

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

17 PN-HD 60364-5-534 2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie 
izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia 
do ochrony przed przepięciami (oryg.)  

18 PN-IEC 60364-5-534 2003  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami  

19 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  

20 PN-HD 60364-5-54 2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  
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21 PN-IEC 60364-5-551 2010 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

22 PN-HD 60364-5-559 2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 
wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe (oryg.)  

23 PN-IEC 60364-5-559 2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

24 PN-IEC 60364-5-56 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 
bezpieczeństwa  

25 PN-HD 60364-6 2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie  

26 PN-HD 60364-7-701 2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
natrysk (oryg.)  

27 PN-IEC 60364-7-702 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Baseny pływackie i inne  

28 PN-HD 60364-7-703 2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające 
ogrzewacze sauny  

29 PN-HD 60364-7-704 2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.)  

30 PN-HD 60364-7-705 2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)  

31 PN-HD 60364-7-706 2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 
ruchu (oryg.)  

32 PN-IEC 60364-7-707 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych  

33 PN-HD 60364-7-712 2007 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

34 PN-IEC 60364-7-713 2005 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Meble  

35 PN-IEC 60364-7-714 2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
-- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
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36 PN-HD 60364-7-715 2012 

stalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 
napięciu  

37 PN-HD 60364-7-717 2010 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)  

38 PN-HD 60364-7-740 2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, 
urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, 
wesołych miasteczek i cyrków  

39 PN-E 05033 1994 
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

40 PN-EN 60529 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

41 PN-EN 60034-1 2009 
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane 
znamionowe i parametry 

42 PN-EN 61800-2 2000 

Elektryczne układy układy napędowe mocy o regulowanej 
prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe 
niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu 
przemiennego o regulowanej częstotliwości 

43 PN-EN 61800-5-1 2007 
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej 
prędkości. Część 5-1: Wymagania bezpieczeństwa - 
elektryczne, cieplne i energetyczne 

44 N-SEP-E- 004 2004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

45 PN-E- 08501 1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I - (MGPiB) - 
Budownictwo ogólne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom V - (MGPiB) - 

Instalacje elektryczne.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2002 nr 75 poz. 

690 z późniejszymi zmianami 
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