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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  
w ramach przedsięwzięcia: Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem 
automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej  
i ul. Łagodnej w Oławie". 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy 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: zasilania  

i instalacji elektrycznych wewnętrznych przepompowni ścieków, wykonania systemu 

automatyki, sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków  

z centralnej dyspozytorni i stanowisk mobilnych i stacjonarnych w siedzibie 

Zamawiającego  wykonywanych w ramach Budowa przepompowni ścieków wraz  

z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. 

Łagodnej w Oławie". 

 

1.4.   Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 

 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316200-7   Instalowanie systemów sygnalizacyjnych 

45317000-2   Inne instalacje elektryczne 

 

1.5. 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  
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 ŚN  – 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-00 – 

„Wymagania ogólne”. 

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 przepompowni zastosować kable elektroenergetyczne typu YKYżo 5x10mm2  

z żyłami miedzianymi na napięcie 1 kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji 

jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Kolor powłoki 

kabli średniego napięcia winien być czerwony. 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 KABELKOWE 

Przewody kabelkowe typu YDY, YLY, YKSY z żyłami miedzianymi, w izolacji 

polwinitowej na napięcie 500V, 750 V, 1kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor 

izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na 

powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, 

napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 

handlowego w budownictwie. 

   

2.2.3. 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. 

2.2.4. ROZDZIELNIA PRZEPOMPOWNI  
Rozdzielnie stanowią szafy z blachy stalowej, z wkładką stałą .  

Stopień ochrony rozdzielni wynosi IP54, przy drzwiach otwartych IP20. Rozdzie lnia musi 

być wyposażona w ogrzewanie (rezystor poprzez termostat – zapewnia ochronę 
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elektronicznych urządzeń przeciw kondensacji pary wodnej). Na wyjściowych zaciskach 

rozdzielni należy zainstalować ochrony przepięciowe. Przed głównym wyłącznikiem 

zabudować wyłącznik nadprądowy, gniazdo serwisowe. Należy przewidzieć możliwość 

podłączenia zapasowego agregatu prądotwórczego.   

Obiekt należy zabezpieczyć przeciw nieuprawnionemu wejściu poprzez zastosowanie 

centrali.  

Ochrona kabli i przewodów przed mechanicznym uszkodzeniem nastąpi poprzez 

odpowiednie ułożenie w rurach, listwach, i korytarzach kablowych.  

Rozdzielnica powinna zapewnić sterowanie pompami w zależności od poziomu ścieków 

mierzonego za pomocą sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej oraz pływaków. 

Powinna ona zawierać m.in. główne zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zabezpieczenia 

od pracy niepełnofazowej, zwarciowe i termiczne dla silników, układ automatyki i 

sterowania pomp dla każdej pompy, liczniki czasu pracy oraz optyczne wskaźniki stanów 

pracy i stanów alarmowych. 

Układ powinien zapewniać blokadę równoległej pracy pomp oraz możliwość sterowania 

lokalnego. 

W rozdzielnicy umieszczony zostanie sterownik nadzorujący pracę pomp i realizujący 

monitoring drogą bezprzewodową (radiową i WAN). 

2.2.5. OSPRZĘT ROZDZIELCZY  

Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do 

montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak 

dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych 

winny posiadać stopień szczelności IP 54 (IP20 przy otwartych drzwiczkach). 

2.2.6. OSPRZĘT INSTALACYJNY 
Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być  

w wykonaniu natynkowym w stopniu  szczelności IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji 

o napięciu obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda 

na napięcie 230 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa  

i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

2.2.7. OSPRZĘT I APARATURA KONTROLNO POMIAROWA (AKP) 

Aparatura do pomiaru poziomu i przepływu montowana jest w komorze pompowni.  

Osprzęt AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym 

chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopn iu 

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, 
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 natężenie oświetlenia minimum 100 lx. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z wymogami SIWZ. 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. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3 

 żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 Mg 

 spawarka wirująca o prądzie 300-500A 

 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. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót z iemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 

 samochód skrzyniowy do 5  Mg  

 przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 

 przyczepa dłużycowa do przewożenia słupów 

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. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

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

i bezpieczeństwa. 

 

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, 
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przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę  

oraz wymaganiami SIWZ. 

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 i projektowych,  

d) wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót, 

e) powiadomienie dostawcy energii 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 zasilających 

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia 

trasy linii kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Wykopy wykonywać 

wąskoprzestrzenne o szerokości dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy 

układać linią falistą (zapas ca 3 % na kompensację przesunięć gruntu) na warstwie 

piasku o grubości 0,1 m. i zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Następnie po 

nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubości co najmniej 0,15 

m. należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego dla kabli NN,  o grubości  

co najmniej 0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym  

z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą 

wibratorów. Linię kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników 

nakładanych na kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. 

5.1.1.2. Układanie kabli w przepustach 

Głębokość wykopów dla układania przepustów pod terenami utwardzonymi przy 

obiekcie przepompowni winna zapewnić możliwość ułożenia rury przepustowej tak, aby 

odległość od górnej powierzchni rury do górnej powierzchni terenu wynosiła co najmniej 

1,0 m. Przepusty rurowe winny być o 0,5 m. dłuższe z każdej strony od szerokości 

jezdni z krawężnikami.  

Kabel przy przejściu przez złącze kablowe w zestawie złączowo pomiarowym osłonić 

rurą ochronną.  

 

5.1.1.3. Zabezpieczenie elementów betonowych 

Wszystkie podziemne części elementów betonowych takich jak: fundamenty 

prefabrykowane pod szafki sterowniczo-rozdzielcze oraz pod złącza kablowe winny być 

zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych, kwasów i alkaliów np. przez 

zagruntowanie powierzchni betonów odpowiednimi środkami izolacyjnymi 

wodoodpornymi. 
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5.1.1.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne w pompowni  

 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 

 montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

 przejścia przez ściany, 

 montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu,  

 łączenie przewodów, 

 podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 

 wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,  

 ochrona antykorozyjna. 

Przejścia kabli i przewodów przez ściany winny być realizowane w osłonach.  

W przypadku trasy koryt kablowych,  koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. 

Przejścia przechodzące przez ściany należy prowadzić w osłonach z tworzywa 

sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny być 

uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10  cm. 

Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnicy należy spełnić następujące wymagania: 

 sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od 

urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

amortyzujących, 

 temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych  

w normalnych warunkach pracy nie powinna być wyższa niż +50oC i niższa niż -

35C, 

 musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.) 

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew 

powinien zapewnić: 

 pewny styk elektryczny, 

 trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu  

z zacisku, 

 ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek) 

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub 

cynowanie. Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować 

końcówki kablowe.  

Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch 

przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu 

(materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być 

dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania 

przewodu. W szczególności dotyczy to przewodów ochronnych. Montaż instalacji 

elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi odnośnymi przepisami. 

5.1.1.5. Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem 

króćców i kołnierzy w rurociągach i urządzeniach technologicznych. 

W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru 

króćców i kołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy sprawdzać 

zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyki, zgodność wykonania króćców 
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(wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. 

Należy oznaczyć króćce i kołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. 

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć  

w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane przez  

dostawcę aparatów. Przepływomierze elektromagnetyczne oraz urządzenia montowane  

w rurociągach technologicznych powinny być zamontowane po oczyszczeniu tych 

rurociągów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociągów 

technologicznych, w miejsce tych elementów powinny być przez wykonawcę rurociągów 

wstawione odpowiednie zastępcze wstawki pierścieniowe lub rurowe. Przetworniki 

poziomu należy montować w miejscu w którym wiązka ultradźwięków nie będzie 

natrafiała na instalację technologiczną, a jedynie na lustro poziomu ścieków. Skrzynki 

przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych 

nie powinno naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów. 

Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR 

producentów . 

5.1.1.6. Oprzewodowanie prefabrykatów 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

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

 sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały 

 sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały 

 napięcie 220V - L -kolor czarny 

 napięcie 220V - N -kolor niebieski 

 napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 

 napięcie 24V –  „-” kolor biały 

 przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 

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

miejsca dla ewentualnej przyszłej rozbudowy, 

 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: 

 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-. 

 na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 

 zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 

 przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości. 

5.1.1.7. Ochrona przeciwporażeniowa 

System ochronny przed porażeniem przepompowni stanowi samoczynne szybkie 

wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-S.  

Dla przepompowni przewód PEN w złączu kablowym oraz przewód PE w szafce 

sterowania pompowni należy uziemić. Oporność uziemienia do 30.  
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5.2. Warunki szczegółowe 

5.2.1. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  

5.2.1.1. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni 

Z szafki złączowo pomiarowej ZK-3b/1R+1TL wyprowadzić kabel zasilający typu YKY 

5x10mm2. W miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami kabel należy osłaniać rurą 

osłonową. Kablem tym należy zasilić rozdzielnicę zbiornika przepompowni. 

 

5.2.1.2. Rozdzielnica przepompowni  

Rozdzielnia stanowi szafę z blachy stalowej, z wkładką stałą  

Stopień ochrony rozdzielni wynosi IP54, przy drzwiach otwartych IP20. Rozdzielnia musi  

być wyposażona w ogrzewanie (rezystor poprzez termostat – zapewnia ochronę 

elektronicznych urządzeń przeciw kondensacji pary wodnej). Na wyjściowych zaciskach 

rozdzielni należy zainstalować ochrony przepięciowe. Przed głównym wyłącznikiem 

zabudować wyłącznik nadprądowy, gniazdo serwisowe.  

Obiekt należy zabezpieczyć przeciw nieuprawnionemu wejściu poprzez zastosowanie 

centrali.  

Ochrona kabli i przewodów przed mechanicznym uszkodzeniem nastąpi poprzez 

odpowiednie ułożenie w rurach, listwach, i korytarzach kablowych.  

Rozdzielnica pompowni winna zapewnić sterowanie pompami w zależności od poziomu 

ścieków mierzonego za pomocą sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej oraz 

pływaków. Powinna ona zawierać główne zabezpieczenie różnicowo-prądowe, 

zabezpieczenia od pracy niepełnofazowej, zwarciowe i termiczne dla silników, układ 

automatyki i sterowania pomp, liczniki czasu pracy oraz optyczne wskaźniki stanów 

pracy i stanów alarmowych. 

Układ powinien zapewniać blokadę równoległej pracy pomp oraz możliwość sterowania 

lokalnego. Szafka sterownicza powinna być wyposażona w kompletne wyposażenie 

siłowe, moduł komunikacyjny oraz zdalne automatyczne sterowanie i monitorowanie 

pracy dwóch pomp. Szafka powinna zawierać między innymi: 

 wyposażenie pomp elektryczne siłowe, 

 ogrzewanie szafy z termostatem, 

 czujnik otwarcia szafy, 

 panel sterowania lokalnego 

Wykonawca po dokonaniu doboru pomp, które zostaną zamontowane w przepompowni 

ścieków, zobowiązany jest do sprawdzenia i dokonania ewentualnej korekty 

przewidzianych w projektach zabezpieczeń i podłączeń po stronie elektrycznej, 

dostosowując je do wymagań określonych w dokumentacji technicznej dobranej pompy. 

 

W rozdzielnicy umieszczony zostanie sterownik nadzorujący pracę pomp i realizujący 

monitoring drogą bezprzewodową (radiową i WAN). 

  

Aparaturę sterowniczą stanowią sterownik, moduły MS, synoptyka technologiczna.  
 

Na panelu sterowania (synoptyce) zostaną umieszczone wskaźniki: 

 Poziom ścieków w zbiorniku, 

 Obecność napięcia 24V, 

 Zanik napięcia 400V, 
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 Wejście do obiektu, 

 Obecność do obsługi, 

 Maksymalny poziom, 

 Niski poziom, 

 Sterowanie od pływaka. 

 Dane z przepływomierza elektromagnetycznego 

 

5.2.1.3. Zasilanie rezerwowe przepompowni 

Dla zapewnienia przepompowni w sytuacjach awaryjnych zasilania rezerwowego należy 

przewidzieć możliwość podłączenia awaryjnego agregatu prądotwórczego. 

5.2.1.4. Baterie – napięcie rezerwowe 

Baterie zasilające sterowniki, podstawowe sondy, radiomodem (łączność) i centralkę 

zabezpieczenia obiektu powinny zasilać ww. obiekty przez okres min. 6 h w przypadku 

zaniku zasilania podstawowego 

5.2.1.5. Instalacja uziemiająca 

Dla rozdzielnicy przepompowni projektuje się uziom powierzchniowy wykonany  

z bednarki FeZn 20x3mm ułożonej w wykopie wzdłuż ogrodzenia pompowni (3m). Do 

uziomu tego należy podłączyć szynę wyrównawczą i szynę ochronną rozdzielnicy 

5.2.1.6. Monitorowanie pracy przepompowni 

Synoptyka technologiczna, pozwalająca na monitorowanie w Dyspozytorni Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Oławie sygnałów pracy i awarii przepompowni, czas pracy 

każdej z pomp, sygnałów alarmu poziomu i włamania zabudowana będzie we wspólnej 

obudowie z rozdzielnicą. 

System sterowania i monitoringu przepompowni ścieków powinien posiadać strukturę 

wielopoziomową, w której można wyodrębnić: 

 poziom obiektowy – urządzenia technologiczne wyposażone w przetworniki 

pomiarowe, elementy sygnalizacyjne i sterownicze układy wykonawcze, 

 poziom sterowania – sterowniki z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym 

algorytmy sterowania, 

 poziom zarządzania – urządzenia zapewniające obsłudze możliwość śledzenia  

i oddziaływania na proces, 

5.2.1.6.1. Poziom obiektowy (aparatury obiektowej) 

Stanowią urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sygnalizacyjna. 

Ich zadaniem jest przetwarzanie stanów fizycznych na standardowe sygnały stosowane  

w systemach automatyki oraz umożliwienie oddziaływania na proces poprzez sterowanie 

urządzeniami technologicznymi. W przypadku awarii na wyższych poziomach sterowania, 

urządzenia te zapewniają możliwość działania obiektu w trybie lokalnym – wskazania 

pomiarów na miejscowych wyświetlaczach oraz sterowanie z pulpitów urządzeń. 

Stosowane standardy sygnałów: 

 sygnały prądowe 4 – 20 mA dla ciągłych wartości pomiarowych, 
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 sygnały prądowe 4 – 20 mA dla sterowań ciągłych analogowych, 

 sygnały dwustanowe 24VDC dla sygnalizacji i sterowań, 

Podstawowe cechy jakie powinien posiadać system to: 

 odczyt danych z przyrządów pomiarowych oraz sterowanie elementami 

wykonawczymi, 

 zastosowanie aparatury pomiarowej o dużej niezawodności, umożliwiającej 

długotrwałą pracę systemu, 

 możliwość parametryzowania zakresów pomiarowych, 

 udostępnienie interfejsów dla łączy komunikacyjnych, 

 obsługa przyrządów pomiarowych – odczyt, 

 status podłączonych urządzeń, 

5.2.1.6.2. Poziom sterowania 

Na tym poziomie realizowane są funkcje systemu AKPiA związane z węzłem 

technologicznym instalacji, tj.: 

 algorytmy sterowania procesem, 

 algorytmy regulacji parametrów technologicznych, 

 przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania, 

 realizacja poleceń przychodzących z poziomu zarządzania, 

 możliwość sterowania lokalnego z wykorzystaniem panelu, 

 możliwość sterowania awaryjnego przy pomocy przełączników na elewacji szafy, 

 realizacja blokad i zabezpieczeń, 

 

Funkcje te realizowane będą poprzez stacje obiektowe wyposażone w sterowniki. 

Centralnym elementem stacji obiektowej jest sterownik. Sterowniki muszą posiadać 

możliwość zdalnej wymiany oprogramowania. 

Funkcje te realizowane będą poprzez stacje obiektowe wyposażone w sterowniki 

swobodnie programowalne PLC. Sterowniki muszą posiadać możliwość zdalnej wymiany 

oprogramowania. Należy wykonać oprogramowanie dla buforowania lokalnego  

w sterowniku danych podczas awarii łączy komunikacyjnych. Sterowniki komunikują się  

z obiektem poprzez wejścia/wyjścia analogowe i dwustanowe. Komunikacja z systemem 

nadrzędnym poprzez sieć ethernet (WAN) oraz z wykorzystaniem łączności radiowej. 

Centrala alarmowa powinna posiadać możliwość komunikacji z wykorzystaniem medium 

transmisyjnego stosowanego przez lokalną firmę świadczącą usługi ochrony fizycznej. 

Należy przewidzieć miejsce na zamontowanie urządzeń transmisyjnych firmy 

ochroniarskiej. 

Do zarządzania systemem na obiekcie służą lokalne panele operatorskie o przekątnej 

min. 7” ( panele winny być kompatybilne z zastosowanym sterownikiem ). Zawierają one 

schemat technologiczny i umożliwiają obsłudze dostęp do pomiarów, kontrolę stanów 

urządzeń, parametryzację nastaw oraz oddziaływanie na obiekt bezpośrednio przy stacji 

obiektowej. 
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Sterownik PLC instalowany w szafie sterowniczej przepompowni, powinien być 

kompatybilny od strony komunikacyjnej z systemem bezprzewodowej komunikacji danych, 

która zapewnia transmisję w protokole modbus RTU. Od strony komunikacyjnej, 

urządzenie powinno być wyposażone w minimum dwa niezależne porty, z czego jeden 

port w standardzie RS-232 lub RS-485 pozwalający na komunikację w protokole modbus 

RTU oraz posiadający możliwość obsługi i oprogramowania niestandardowych protokołów 

komunikacyjnych według określonej specyfikacji (Serial I/O) oraz drugi port w standardzie 

Ethernet do komunikacji podstawowej lub do programowania. Poniżej podano minimalne 

parametry, jakie powinien spełnić oferowany sterownik PLC: 

 Możliwość obsługi nietypowych protokołów komunikacyjnych (serial I/O), 

 Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 

 Wbudowana pamięć nielotna programu (np. flash), 

 Możliwość wykonywania operacji zmiennoprzecinkowych, 

 Możliwość wykorzystania bloków regulatorów PID, 

 Możliwość tworzenia podprogramów, 

 Prędkość wykonywania operacji logicznych - nie dłużej niż 1 ms. 

 Transmisja danych odbywać się będzie w wolnym paśmie z zakresu 869.400 … 

869.650 MHz z prędkością 9600  bps. Urządzenia muszą zapewnić transmisję 

protokołu Modbus RTU. 

Ze względu na złożony układ rozmieszczenia obiektów, radiomodemy muszą spełniać 

funkcjonalność zarówno przekaźników jak i stacji slave, co pozwoli na zwiększenie 

zakresu odległości w komunikacji bezprzewodowej. Jednocześnie  winien zachować 

standard istniejącego systemu wizualizacji w trakcie wykonywania monitoringu  

i sterowania przepompowni.  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien dokonać uzgodnień z Zamawiającym  

oraz opracować projekt montażu i eksploatacji monitoringu obrazujący działanie 

montowanego systemu oraz należy podać informacje o: 

 zakresie zmian w konfiguracji systemu komunikacji po stronie radiomodemów  

w tym ewentualnej zmiany adresacji istniejących radiomodemów; 

 zakresie zmian w systemie komunikacji po stronie koncentratora danych 

zlokalizowanego  w budynku dyspozytorni; 

 zakresie zmian w konfiguracji aplikacji systemu nadrzędnego. 

Wykonawca przy opracowywaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

wymagania: o planowanym zakresie zmian i terminie rozpoczęcia prac związanych  

z instalacją oprogramowania dla potrzeb monitoringu i sterowania przepompowni ścieków 

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 7 dniowym wyprzedzeniem. Prace powinien 

prowadzić w sposób umożliwiający Zamawiającemu dowolną rozbudowę systemu AKPiA 

w związku z prowadzącymi pracami inwestycyjnymi.  

5.2.1.6.3. Poziom zarządzania 
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Realizowany z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków.  

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie jest wspomaganie obsługi 

technologicznej w zakresie: 

 oddziaływania na proces technologiczny, 

 koordynacja pracy obiektów 

 wizualizacji parametrów mierzonych, 

 rejestracji, 

 raportowania i analizy danych archiwalnych, 

 archiwizacji i przetwarzania danych, 

 zarządzania komunikacją, 

Oprogramowanie stacji dyspozytorskich zapewni: 

 oddziaływanie operatora na proces technologiczny i wybrany napęd w reżimach 

pracy zdalnej i automatycznej, 

 monitorowanie parametrów technologicznych i ich rejestrację, 

 rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych, 

 przechowywanie tych parametrów w formie bezpośredniej lub przetworzonej, 

 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. 

 

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. 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.  

 

Do bieżącego prowadzenia instalacji służą odrębne jednostki komputerowe pełniące rolę 

stacji dyspozytorskich. Wizualizację i sterowanie pompownią ścieków należy 

zrealizować na istniejącej stacji dyspozytorskiej odpowiedzialnej za nadzorowanie 

systemu odprowadzania ścieków. Przerwy w pracy stacji dyspozytorskich mogą 

zaistnieć jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu ze służbami Użytkownika. Dane dla 

stacji dyspozytorskich są zbierane i przetwarzane przez serwery aplikacji, których 

oprogramowanie należy zmodyfikować zgodnie z istniejącym standardem. 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,  
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które wymagają interwencji obsługi. Należy rozszerzyć funkcjonalność tego 

oprogramowania o sygnalizację stanów z dołączonej przepompowni. 

 

W systemie istnieje funkcjonalność automatycznej koordynacji pracy obiektów dla 

spełnienia globalnych wymagań technologicznych (np. ograniczenie ilości ścieków 

pompowanych przez poszczególne pompownie tak by nie przekroczyć sumarycznej 

wydajności instalacji na oczyszczalni). Należy rozbudować tą funkcjonalność poprzez 

dodanie odpowiednich warunków logicznych i skoordynowanie ich z aktualnymi 

poziomami sterowania. Ze względu na fakt, iż: 

a) ścieki odpompowane przez przepompownię w ul. Borsuczej trafią do przepompowni 

P4 przy ul. Zwierzyniec Duży należy wykonać system synchronizacji pracy obu 

przepompowni – w przypadku przepełnienia przepompowni P4 przepompownia przy ul. 

Borsuczej będzie oczekiwała na możliwość załączenia do osiągnięcia odpowiedniego 

spiętrzenia ścieków w zbiorniku, 

b)  ścieki odpompowane przez przepompownię w ul. Serdecznej trafią do przepompowni 

P4 przy ul. Iwaszkiewicza należy wykonać system synchronizacji pracy obu 

przepompowni – w przypadku przepełnienia przepompowni P4 przepompownia  

przy ul. Serdecznej będzie oczekiwała na możliwość załączenia do osiągnięcia 

odpowiedniego spiętrzenia ścieków w zbiorniku, 

Sytuacje te nie będą dotyczyła warunków awaryjnych. Będzie istniała możliwość 

załączenia lub wyłączenia synchronizacji na ekranie synoptycznym przez dyspozytora.  

 

System sterownia i wizualizacji pracy przepompowni, pobrania zapisów dotyczących 

historii pracy pompowni ma stanowić całość z istniejącym w dyspozytorni na terenie 

oczyszczalni ścieków systemem monitoringu i sterowania. 

 

Istniejący system łączności w przypadku przepompowni P4 przy ul. Iwaszkiewicza 

bazuje na technologii ethernet – w ten sposób zbudowano łącza komunikacyjne 

podstawowe. W przypadku awarii łączy ethernetowych system w sposób automatyczny 

przełącza się na łącza rezerwowe wykonane w technologii radiowej. Po przywróceniu 

komunikacji system w sposób całkowicie automatyczny pobiera dane zbuforowane przez 

sterowniki obiektowe i umieszcza je w bazie danych zgodnie ze znacznikami czasowymi. 

Pobieranie danych z bufora jest realizowane tak z wykorzystaniem łącza głównego 

(ethernet) jak i rezerwowego (radio). 

Istniejący system łączności w przypadku przepompowni P4 przy ul. Zwierzyniec Duży 

bazuje na technologii radiowej. Przewiduje się modernizację systemu łączności  

i docelowego przejścia łącza głównego na technologię ethernet. Wówczas łącze radiowe 

stanie się łączem rezerwowym. 

Istniejące stanowisko dyspozytorskie posiada funkcje przeniesienia wizualizacji 

sterowanych i monitorowanych obiektów na stanowiska komputerowe w biurach firmy. 

Wizualizacja obiektów włączonych do systemu powinna być także przeniesiona  

na wybrane stanowiska komputerowe w biurach firmy. 

Należy przewidzieć możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i napraw serwisowych 

(czytanie listy błędów). 

 

Zadania realizowane przez komputerową stację dyspozytorską: 

 komunikacja z obiektami, 

 wizualizacja oraz sterowanie procesem technologicznym: 
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 graficzne odwzorowanie schematu technologicznego, 

 obsługa pomiarów, wskazanie wartości, definiowanie progów alarmowych, 

 wykresy czasowe pomiarów, 

 obsługa napędów: 

 wskazanie trybu i stanu pracy (graficzny animowany symbol), 

 zmiana trybu ze zdalnego – ręcznego (dyspozytorskiego)  

na automatyczny – sterowanie dyspozytorskie, 

 informacja o czasie pracy z możliwością modyfikacji, 

 obsługa sygnalizacji np. brak zasilania, stany stacji w magistralach 

obiektowych itp., 

 wskazania stanów i pełna parametryzacja układów automatyki, 

 dostęp do funkcji systemu zależny od poziomu uprawnień operatora, 

 sygnalizację oraz rejestrację wszystkich nieprawidłowych zdarzeń i awarii, 

 sygnalizacja przywoławcza (okienko przywoławcze i sygnalizacja 

dźwiękowa), 

 dziennik zdarzeń aktywnych (czas powstania, potwierdzenia i zakończenia 

alarmu oraz tekst komunikatu), 

 możliwość raportowania alarmów (dziennik zdarzeń w trybie historycznym), 

 zaznaczenie alarmów na planszach synoptycznych, 

 rejestracja danych w celu analizy w postaci wykresów czasowych i raportów.  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy loginy i hasła dostępowe do systemu.  

 

Uwaga: 

 

Szafkę sterowniczą należy wyposażyć w urządzenia monitorujące wg systemu już 

funkcjonującego. Istniejący system monitorowania i wizualizacji należy 

dostosować do nowych warunków pracy poprzez rozszerzenie zakresu 

oprogramowania z uwzględnieniem nowej przepompowni.  Wykonawca przejmuje  

gwarancję na wszystkie moduły systemu nadrzędnego w których nastąpią zmiany 

wynikające z realizacji Zamówienia.  

 

Niezwłocznie, po wpięciu pompowni w system nadrzędny sterowania 

 i monitoringu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Oprogramowanie aplikacyjne 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. 

 mapy adresów radiomodemów, 

 listę i adresy zmiennych w zastosowanych sterownikach. 
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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. 

 

Poniżej przedstawiono minimalny wykaz standardowych parametrów, które należy 

przekazywać do systemu nadrzędnego (odczyt) lub odbierać z systemu (zapis) 

poprzez łącza komunikacyjne. Wykaz dotyczy przepompowni wyposażonej w dwie 

pompy i jedna komorę. W zakresie zadania przewiduje się montaż 

przepływomierza. 

 

 

 

L.p. Opis Funkcja Uwagi 

1 Wejścia binarne Odczyt  Zakodowane bitowo w zmiennej analogowej 

2 Sygnały alarmowe Odczyt  Zakodowane bitowo w zmiennej analogowej 

3 Pomiar Sonda1 Odczyt float  

4 Pomiar prad P1 Odczyt float  

5 Pomiar prad P2 Odczyt float  

6 Przepływ   float  

7 
Czas pracy pompy P1 

[godziny] 
Odczyt   

8 
Czas pracy pompy P2 

[godziny] 
Odczyt   

9 Ilosc zalaczen P1 na dobę Odczyt   

10 Ilosc zalaczen P2 na dobę Odczyt   

11 Alarm MAX K1 Odczyt   

12 Alarm MIN K1 Odczyt   

13 Prog zal I pomp K1 Odczyt float  

14 Prog zal II pomp K1 Odczyt float  

15 Prog wyl pomp K1 Odczyt float  

16 Zakres MAX Sonda 1 Odczyt float  

17 Zakres MIN Sonda 1 Odczyt float  

19 Data: rok; miesiac Odczyt 
Aktualna data po 8bit na rok, miesiąc, dzień, 

godziny, minuty i sekundy 

20 Data: dzien; godziny Odczyt 
 

Licznik bufora – potwierdzenie 
21 Data: minuty; sekundy Odczyt 

22 ZnacznikBuforAktualny Odczyt 

23 ZnacznikBuforNastepny Odczyt   

24 PotwierdzenieDanych Odczyt 
SCADA ustawia „0”, sterownik po 30s 

ustawia „1” 

25 TrwaBuforowanie Odczyt Informacja o uruchomionym buforowaniu 
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26 Bufor_Wejscia binarne 
Odczyt – 

bufor 
  

27 Bufor_Alarmy i awarie 
Odczyt – 

bufor 
  

28 Bufor_Pomiar Sonda1 
Odczyt – 

bufor 
float  

29 Bufor_Pomiar prad P1 
Odczyt – 

bufor 
float  

30 Bufor_Pomiar prad P2 
Odczyt – 

bufor 
float  

31 Bufor_Przeplyw 
Odczyt – 

bufor 
float  

32 
Bufor_Czas pracy pompy P1 

[godziny] 

Odczyt – 

bufor 
  

33 
Bufor_Czas pracy pompy P2 

[godziny] 

Odczyt – 

bufor 
  

34 
Bufor_Ilosc ałączeń P1 na 

dobę 

Odczyt – 

bufor 
  

35 
Bufor_Ilosc ałączeń P2 na 

dobę 

Odczyt – 

bufor 
  

36 Bufor_Data: rok; miesiac 
Odczyt - 

bufor 

Aktualna data po 8bit na rok, miesiąc, dzień, 

godziny, minuty i sekundy 
37 Bufor_Data: dzien; godziny 

Odczyt - 

bufor 

38 
Bufor_Data: minuty; 

sekundy 

Odczyt - 

bufor 

39 Start P1-PC Zapis Komenda Start pompy P1 

40 Stop P1-PC Zapis Komenda Stop pompy P2 

41 Start P2-PC Zapis Komenda Start pompy P2 

42 Stop P2-PC Zapis Komenda Stop pompy P2 

43 Prog zal I pomp K1 Zapis float  

44 Prog zal II pomp K1 Zapis float  

45 Prog wyl pomp K1 Zapis float  

46 Zakres MAX Sonda 1 Zapis float  

47 Zakres MIN Sonda 1 Zapis float  

48 Alarm MAX K1 Zapis float  

49 Alarm MIN K1 Zapis float  

50 Tryb Reka-PC K1 Zapis 0 - praca w trybie AUTO, 1 - REKA 

51 
Komenda kasowania czasu 

pracy P1 
Zapis   

52 
Komenda kasowania czasu 

pracy P2 
Zapis   

53 ZnacznikBuforAktualny Zapis Licznik bufora - potwierdzenie 

54 Data: rok; miesiac Zapis Rejestry do ustawiania daty w PLC po 8bit 

na rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty i 

sekundy 

55 Data: godziny; dzien Zapis 

56 Data: minuty; sekundy Zapis 

57 PotwierdzenieDanych Zapis   
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58 KomendaUstawCzas Zapis Komenda ustawiania czasu 

59 
Wykonaj zapis wartości 

otrzymanych 
Zapis  

 

5.2.1.7. Instalacja przeciwwłamaniowa 

Włazy pompowni oraz rozdzielnice wyposażyć w łączniki krańcowe powodujące 

uruchomienie sygnalizacji włamaniowej przy próbie otwarcia drzwiczek. 

5.2.1.8. Ochrona przepięciowa 

Dla zapewnienia ochrony przepięciowej należy rozdzielnicę wyposażyć w ochronniki 

przepięciowe. 

5.2.1.9. Badania odbiorcze 

Po zakończeniu prac poprawność wykonania instalacji potwierdzić pomiarami 

kontrolnymi zakończonymi protokołami. 

 

5.2.1.10. Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 

Oświetlenie zewnętrzne zapewnione będzie za pomocą słupa oświetleniowego  

który powinien spełniać następujące wymagania: 

- słup stalowy, 

- wysokości 6 m, 

- ośmiokątny, zbieżny, 

- z fundamentem żelbetowym, 

- bez wysięgnika, 

- bez oprawy. 

 

Słup zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz i zewnątrz poprzez cynkowanie ogniowe. 

Konstrukcja słupa powinna umożliwiać montaż słupa do fundamentu. Słup powinien 

posiadać drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do instalacji elektrycznej. 

Parametry wytrzymałościowe słupa powinny uwzględniać wymagania normy  

PN-EN 1991-1-4 dla I strefy obciążenia wiatrem. 

 

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni zasilane będzie linią kablową nn typu 

YKYżo 3 x 4 mm2 z szafki sterowniczej przepompowni, w której zainstalowany będzie 

układ zasilania oświetlenia. Słup należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie 

betonowym. Na słupie oświetleniowym projektuje się zainstalowanie jednej oprawy do 

lampy o mocy 70W. Zabezpieczenie oprawy na tabliczce zaciskowej instalowanej  

w słupie. Załączenie i wyłączenie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie 

programatorem analogowym zainstalowanym w szafce sterowniczej. Oświetlenie 

zewnętrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 lp. 18 jako: „tereny 

dozorowane – pas graniczny o szerokości około 10 m”. 

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” 
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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 

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 Zamawiającemu 

do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w SIWZ. 

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, 

 sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem. 

 badaniu rezystancji izolacji, 

 badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 

 pomiarze rezystancji uziemienia, 

 pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych). 

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-00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

Uwaga 

Koszty wszelkich robót zgodnie z zakresem określonym w pkt 1.3 niniejszej ST zostaną 

ujęte w zryczałtowanych cenach określonych w Formularzu Cenowym (załącznik nr 1a do 

SIWZ). 
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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 w formie korespondencji pisemnej. Odbiór 

jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z wymogami SIWZ. 

 

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

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST.  

 

Koszty wykonania robót elektrycznych stanowią integralną część robót stałych i nie 

podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w zryczałtowanych cenach  

podanych w Formularzu Cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ). Poniżej przedstawione 

składniki cenotwórcze za wykonanie robót elektrycznych jakie należy uwzględnić w cenie 

ofertowej: 

 prac pomiarowych i przygotowawczych, 

 zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania 

wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 dostarczenie niezbędnego sprzętu i urządzeń do wykonania robót oraz ich 

składowanie i zabezpieczenie, 

 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót z usunięciem materiałów 

zbędnych oraz wznowienie znaków granicznych, 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie 

 

Ponadto w zakresie robót elektrycznych należy uwzględnić następujące koszty:  
 

Dla wykonania instalacji elektrycznych zasilania pompowni: 
 wykonania robót ziemnych w niezbędnym zakresie z ułozeniem rur ochronnych lub 

folii zabezpieczającej, 
 ułożenie kabli zasilających wraz z podłączeniem,, 
 wykonanie instalacji uziomowej, 
 wykonanie badań i pomiarów, 

 
Dla dostawy i montażu rozdzielnicy pompowni: 
 przygotowanie podłoża i mocowanie szafki rozdzielnicy, 
 przekazanie dokumentacji.  

 

Dla instalacji sterowania i monitoringu pompowni: 
 montaż modułów, paneli elemenów instalacji 
 przygotowanie i instalacja oprogramowania, 
 opracowanie i wdrożenie oprogramowania wpółpracującego z istniejącym systemem 

użytownika sieki kanalizacyjnej 
 przekazanie dokumentacji, oprogramowania 

 

Dla instalacji modułu łączności pompowni: 
 montaż elementów modułu w rozdzielnicy z połączeniem zasilania i toru 

komunikacyjnego, 
 wykonanie i montaż instalacji antenowej 
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 uruchomienie toru łączności, 
 przekazanie dokumentacji, 

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 

 

PN-76/E-05125 
Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, BI4/81 
poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-75/E-05100-1  
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. 

PN-90/E-06401.02 
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i 
zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe 
na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice 
napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN-
93/E-90400 w części dotyczącej kabli 
o izolacji i powłoce polwinitowej, na 
napięcie znamionowe nie 
przekraczające 3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-80/C-89205Zmiany BI 1/90 poz. 
1. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-IEC 60364-1:2000 
IDT IEC 60364-1:1992 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 
IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 
+ AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 
IDT IEC 364-4-41:1992 + 
AMD1:1996 + AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
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IDT IEC 449:1973 budowlanych 

PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 
EQV IEC 50 (191):1990 

Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość 
usługi. 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i 
osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-05023 
IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 
lub cyframi. 

PN-70/E-79100 
Zmiany BI 9/71 poz.113 
BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

PN-87/E-90050 
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 
59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  tom V. 

 


