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Załącznik nr 7 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga takiego zorganizowania prac, aby przerwy w dostawie wody dla 

odbiorców odbywały się godzinach nocnych (od 22.00 do 5.00). 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie realizowany 

przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 

a)  sieć wodociągowa: 

Montaż 51 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących 

ciśnienia i przepływu wody w 51 punktach wskazanych przez Zamawiającego oraz dostawę 2 szt. 

zestawów do pomiarów okresowych (zestawów rezerwowych) określonych w załączniku  

nr 9 do SIWZ  

W skład zestawu wchodzi:  

 studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 11 szt. 

 studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 37 szt. 

 bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna do zabudowy  

w gruncie - 38 szt. 

 bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) – 12 szt.  

 wodomierz śrubowy dwuzakresowy z nadajnikiem impulsów 1 szt. 

 zasuwy odcinające 36 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem kołnierzowym 

(umiejscowione w gruncie) 

 opaska do nawiercania 2 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną  

w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika ciśnienia 

rejestratora 

 opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego z zasuwą 

DN32 – 11 szt. 

 rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych  dwukierunkowego 

przepływu  i ciśnienia (16 szt.)  

 rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych  2 x ciśnienie i 4 x 

przepływ (1 szt.) 

 rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych dwukierunkowego 

przepływu (35 szt.)  

 łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości -i rozmiarach 

niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych i zasuw  

 

b) wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego, ściana graficzna i oprogramowanie 

 komputer przenośny ze wzmocnioną obudową (laptop) z pięcioma tabletami do konfiguracji 

punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych oraz urządzenie do 

wyświetlania obrazów, 

 ściana graficzna zbudowana z czterech monitorów wielkoformatowych, z ultracienką ramką 

przeznaczoną do pracy ciągłej 24/7. Do sterowania pracą ściany graficznej należy dostarczyć 

stację komputerową z monitorem (2 szt.). 
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 oprogramowanie  do:  

 analizy i  archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami do monitoringu 

wody w jednym systemie. Oprogramowanie ma być kompatybilne  

z oprogramowaniem, które działa u Zamawiającego, umożliwić odczyt danych  

o przepływomierzach i wodomierzach na podstawie, których można będzie bilansować 

straty wody poniesione w danych strefach. Wykonawca powinien nadto doposażyć 

aktualne oprogramowanie, z którego korzysta Zamawiający, w funkcje które pozwolą 

dokonywać: prezentacji graficznej, analizy, archiwizacji oraz raportowania danych 

SCADA, 

 analizy, archiwizacji oraz raportowania danych Syndis RV oraz Syndis RAP. 

 

Przy czym doposażenie to może się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego 

oprogramowania, wykonanie nowego oprogramowania, bądź w inny wskazany przez 

Wykonawcę sposób, który pozwoli na spełnienie powyższych wymagań. 

 

Wymóg integracji GIS i ZSI z systemem monitoringu: 

System musi umożliwiać wystawienie widoków z wybranym zakresem danych do 

wykorzystywanego w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu informatycznego.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

a) Wymagania stawiane dla studni betonowych: 

 studnie rewizyjne fi 1200 mm z kręgów z betonu wibroprasowanego B55, o wskaźniku 

wodoszczelności≥8 

 elementy studzienek łączyć na uszczelkę gumową, z zastosowaniem smarów poślizgowych,               

- prefabrykowany element dna studzienki (dennica) 

 studnie zwieńczone zwężką redukcyjną 1200/625 lub przykryte płytą betonową z otworem  

fi 600mm 

 regulacja wysokości osadzenia włazów za pomocą betonowych pierścieni dystansowych  

 na studzienkach włazy z żeliwa szarego typu D400 z wkładką tłumiącą. Włazy muszą 

posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000 

 studzienki wyposażone w stopnie włazowe stalowe w otulinie poliamidowej, 

 wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obydwu stron zaprawą cementową 

marki M5. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłoką z BITGUM x 2 

w ilości 3kg/ m2 izolowanej powierzchni. W przypadku gruntów nawodnionych powierzchnię 

zewnętrzną studni dodatkowo zabezpieczyć izolacją 2xpapa na lepiku do wysokości 0,5 

powyżej zwierciadła wody gruntowej 

 studzienki ustawiać na płycie z betonowej z betonu B20 grub. 15cm na podsypce piaskowej 

zagęszczonej gr. 15 cm. 

 

b) Wymagania stawiane dla studzienek pomiarowych: 

 studnie rewizyjne Ø 400 mm z PCV o głębokości 500mm 

 na studzienkach włazy dla rury litej Ø 400, metalowe o wytrzymałości min. 7,5 tony 

zamykane na śruby 

 studzienki ustawiać na płycie z betonowej z betonu B20 grub. 10 cm na podsypce piaskowej 

zagęszczonej gr. 15 cm, 

 w dnie studzienki - odwodnienie do gruntu i przepust dla kabli czujnika przepływomierza oraz 

rury PEHD DN20-25 do pomiaru ciśnienia (jeśli jest wymagany) 
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 w studzienkach przewidzianych do pomiaru ciśnienia zastosować ocieplenie pod włazem 

korkiem styropianowym o grubości min. 150mm 

 

c) Wymagania stawiane dla armatury i kształtek żeliwnych: 

Zasuwy kołnierzowe; 

 ciśnienie nominalne PN16, 

 gładki przelot bez gniazda, 

 miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitną, 

 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563, 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem, 

 uszczelnienie wrzeciona  uszczelkami typu O-ring, 

 zewnętrze uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy 

wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona, 

 śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 

Kształtki żeliwne: 

 materiał; żeliwo sferoidalne 

 owiercenia kołnierzy wg PN-EN 1092-2 

 uszczelki płaskie ze stabilną wkładką stalową ułatwiającą montaż wykonane z elastomeru, 

 wszystkie połączenia skręcane wykonać przy pomocy śrub, nakrętek i podkładek wykonanych 

ze stali nierdzewnej klasy A4 

 

d) Wymagania stawiane dla kołnierzowych przepływomierzy elektromagnetycznych: 

 przepływomierze z przyłączami kołnierzowymi  w wersji do zabudowy w studni betonowej, 

 pomiar dwukierunkowy z dokładnością min. 0,5 % 

 zasilanie bateryjne  bez konieczności  budowy przyłączy energetycznych w punktach 

pomiarowych, 

Informacje dotyczące czujnika pomiarowego:  

 przy doborze średnic przepływomierzy kołnierzowych założyć 1 dymensje mniejszą od 

średnicy istniejącego rurociągu  

 stopień ochrony czujnika IP68  

 przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych 

 wykładzina z elastomeru (twarda guma) 

 atest PZH do kontaktu z wodą pitną 

 dokładność pomiaru 0,5% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro 

 temperatura otoczenia: -20... + 60 °C 

 przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych  

w pamięci czujnika 

 możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym) 

Informacje dotyczące przetwornika pomiarowego: 

 przetwornik o stopniu ochrony IP68 umożliwiający zalanie przetwornika,  

 wszystkie przyłącza MIL (militarne zapewniające IP68)  

 wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przodu i w tył, stanu baterii, 

prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii 

 3 stopniowy status naładowania baterii na wyświetlaczu 

 menu programowania w języku polskim 
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 zabezpieczenie dostępu do menu programowania hasłem 

 temperatura otoczenia: -20...+ 60 °C 

 czas pracy baterii min. 5 lat przy jednym przekazie na dobę 

 stopień ochrony baterii IP68 

 przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych 

w pamięci czujnika  

 

e) Wymagania stawiane dla ingerencyjnych przepływomierzy elektromagnetycznych: 

 przepływomierze do montażu przez zasuwę opaski do nawiercania - pod ciśnieniem (bez 

przerywania pracy rurociągu) 

 dwukierunkowy pomiar prędkości i przepływu od 0,02 m/s do 5 m/s  

 dokładność ±2 mm/s lub 2%  

 jednostki pomiarowe do wyboru: mm, metry, stopy, litry, m3, stopy3, ImpGal, USGal, 

MegaImpGal, MegaUSGal, sekundy, minuty, godziny, dni 

 bateria litowa umożliwiająca pracę urządzenia 

 rejestracja wewnętrzna: zliczanie "w tył", "w przód", "netto" 

 wyjścia: RS232 programowalne: prędkość punktu, prędkość średnia, przepływ chwilowy, 

wartość całkowita, jakość sygnału 2 wyjścia impulsowe, izolowane, możliwość ustawienia:  

1 kanał przepływ "w przód", 2 kanał przepływ "w tył" lub 1 kanał przepływ, 2 kanał kierunek.  

 złącze IP68, wodoodporne, 10 pinowe, wojskowe 

 zakresy temperatur: elektronika: –20ºC ÷ +60ºC, element wsuwany: niezamarznięta woda do 

+60ºC 

 odporność na ciśnienie do 20 bar.  

 szybkozłącze do pomiaru ciśnienia 1/8” Rectus typ 21 

 odporność środowiskowa: IP68, zanurzenie na głębokość do 10 m (z osłoniętym złączem) 

 połączenie gwintowane do zaworu 1"   

 przystosowany do użytkowania na rurach od DN100 do DN2000 

 waga: < 3,5 kg 

 konstrukcja stal nierdzewna 316, PVC Nr WRAS 0307509, elementy zewnętrzne:  

stal nierdzewna 316, obudowa: wzmacniany ABS 

 certyfikaty: kalibracja z miernikiem odniesienia wg procedur COFRAC 

 

f) Wymagania stawiane dla rejestratorów przeznaczonych do rejestrowania i transmitowania danych 

współpracujących z przepływomierzami elektromagnetycznymi: 

 wielokanałowy rejestrator telemetryczny przeznaczony do rejestrowania i transmitowania 

danych przez sieci 2G i 3G (z obsługą SMS i GPRS) 

 w pełni zintegrowany, zawierający w jednej obudowie: rejestrator, modem, baterię i antenę 

 możliwość stosowania anteny wewnętrznej lub zewnętrznej 

 dwukierunkowa komunikacja zapewniając automatyczne wypełnianie luk danych i zdalną  

konfigurację rejestratora 

 alarmy i ostrzeżenia niezależnie konfigurowane w każdym kanale 

 programowanie alarmów zdalnie lub lokalnie 

 automatyczna aktualizacja danych po wystąpieniu alarmu 

 przedziały rejestracji: programowalne pomiędzy 1 minutą a 1 godziną 

 wejście dla przetwornika ciśnienia 

 wyposażenie w przetwornika ciśnienia 0-1 MPa, IP68 - (jeżeli jest wymagany) 
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 wbudowane czujniki: demontażu rejestratora, otwarcia obudowy, zalania komory 

wodomierzowej 

 monitorowanie i transmisja danych stanu baterii wewnętrznej 

 zasilanie z wbudowanej, wymiennej baterii litowej 

 żywotność baterii min. 5 lat, przy jednej transmisji danych na dobę 

 karta SIM wymieniana przez użytkownika 

 wejścia sygnałowe do pracy z modułem impulsowym, czujnikiem ciśnienia, 

przepływomierzem itp. 

 wbudowany modem GSM obsługujący częstotliwości zgodne z 2G/3G 

 programowany interwał transmisji danych 

 wbudowany zegar czasu rzeczywistego 

 synchronizowany z operatorem sieci GSM lub serwerem czasu NTP 

 IP68 zgodny z wymaganiami normy EN 60529 

 aplikacja do lokalnej konfiguracji parametrów rejestratora 

 bezpośrednia wymiana danych z istniejącym oprogramowaniem do analizy, archiwizacji, 

raportowania danych (nie dopuszcza się udostępniania danych z rejestratorów poprzez 

zewnętrzne usługi w sieci internet) 

 wszystkie złącza z IP68 

 wymiana baterii i karty SIM bez utraty stopnia ochrony IP68 

 zakres temperatury pracy: –20°C do +50°C 

 

g) Wymagania dotyczące komputera przenośnego ze wzmocnioną obudową (laptop) do konfiguracji 

punktów pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych.    

Parametry techniczne nie gorsze niż: 

 Procesor o architekturze x64 wyposażony w liczbę rdzeni/wątków nie mniejsze niż 6/6  

o częstotliwości zegara nie mniejszej niż 2,8GHz (w trybie turbo nie mniejszej niż 4GHz), 

wyposażony w zintegrowaną grafikę z cyfrowym wyjściem, Podręczną pamięć  

cache L3 nie mniejszą niż 9MB współpracujący z pamięcią RAM DDR4-2666, 

 Pamięć RAM nie mniej niż 8GB DDR4 

 Dysk SSD nie mniejszy niż 256GB 

 Przekątna ekranu nie mniejsza niż 15”, LED 

 Wbudowana komunikacja LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 

 Nie mniej niż 3 porty USB w standardzie 2.0/3.0/3.1 

 Port video HDMI 

 Obudowa w klasie nie słabszej niż MIL-STD 810G 

 System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL zainstalowany system operacyjny nie 

wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny, to jest: 

 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 

dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; 

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 

zasobów lokalnych 

 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych 

 Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 

„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

 Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 

wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika 

 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  

 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 

 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard 

 kompatybilny z oprogramowaniem do analizy i  archiwizacji danych współpracującym  

z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. 
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 Pokrowiec ochronny 

 Dodatkowy Monitor min 24” wyposażony w złącze HDMI 

 Oferowane urządzenia winny posiadać deklarację zgodności CE. 

 

h) Wymagania dotyczące pięciu tabletów do konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji  

i analizy pomiarów doraźnych.    
Parametry techniczne nie gorsze niż:   

 Przekątna ekranu nie mniejsza niż 10.1” 

 Procesor o architekturze x64 wyposażony w liczbę rdzeni/wątków nie mniejsze niż 4/4 

o częstotliwości zegara nie mniejszej niż 1,44GHz, wyposażony w zintegrowaną grafikę, 

podręczną pamięć cache nie mniejszą niż 2MB 

 Pamięć wbudowana nie mniejsza niż 32GB 

 Pamięć operacyjna RAM nie mniej niż 2GB 

 Złącza USB  nie mniej niż 1 

 Komunikacja: Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n 

 System operacyjny Windows 10 64bit PL zainstalowany system operacyjny nie wymagający 

aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny, to jest: 

 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 

dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; 

system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 

zasobów lokalnych 

 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych 

 Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 

„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

 Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 

wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika 

 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) 

 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 

 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard 

 kompatybilny z oprogramowaniem do analizy i  archiwizacji danych współpracującym  

z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. 

 Pokrowiec ochronny 

 Oferowane urządzenia winny posiadać deklarację zgodności CE. 

 

i) Wymagania dotyczące urządzenia do wyświetlania obrazów.  

Parametry techniczne nie gorsze niż: 

 Przekątna matrycy nie mniejsza niż 55” 

 Rozdzielczość nie gorsza niż 4K 

 Wifi 

 Nie mniej niż 2 porty USB 

 Nie mniej niż 2 porty video HDMI 

 kompatybilność ze standardem Ethernet poprzez porty LAN 10/100/1000 Mbps. 

j) Wymagania w zakresie oprogramowania do analizy, archiwizacji, raportowania danych. 

W ramach prac w oprogramowaniu należy: 

 doposażyć moduł programowy akwizycji danych o transmisję danych z nowymi punktami 

pomiarowymi 

 doposażyć bazę danych systemu o nowe sygnały pomiarowe i alarmowe 

 doposażyć ekran synoptyczny obsługujący wektorową mapę przestrzenną w zakresie: 

 podziału miasta na strefy i mikro strefy pomiarowe (z uwzględnieniem kluczowych 

odbiorców Zamawiającego) 
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 umieszczenia zgodnie z lokalizacją geograficzna wdrażanych punktów pomiarowych 

 umieszczenia danych pomiarowych z wdrażanych punktów pomiarowych 

 umieszczenia danych ostrzegawczych i alarmowych z wdrażanych punktów pomiarowych 

 doposażyć dziennik alarmów i zdarzeń w zakresie nowych punktów pomiarów, 

 doposażyć moduł prezentacji wykresów w zakresie nowych punktów pomiarów. 
 

 Wykonać szablony raportów dla wdrażanych punktów pomiarowych 

 Wykonać szablony raportów dla nowych lub modyfikowanych stref pomiarowych 

 Wykonać szablony raportów do analizy stanów ostrzegawczych i alarmowych 

 Szczegółowy zakres raportów należy uzgodnić z użytkownikiem 

 Raporty należy prezentować w formatach htlm, pdf, xls. 

 

Powyżej wskazane doposażenia mogą się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego oprogramowania, 

wykonanie nowego oprogramowania, bądź w inny wskazany przez Wykonawcę sposób, który 

pozwoli na spełnienie powyższych wymagań. 
 

 

Przeprowadzić prace rozruchowe i testowe pod kątem wymiany danych pomiędzy punkami 

pomiarowymi a serwerem systemu: 

 Uruchomić transmisję danych 

 Sprawdzenie poprawności odczytu sygnalizacji alarmowych i pomiarowych. 
 

 

k) Wymagania w zakresie rozbudowy istniejącego oprogramowania SCADA do prezentacji 

graficznej, analizy, archiwizacji, raportowania danych. 

W ramach prac w oprogramowaniu należy: 

 doposażyć moduł programowy akwizycji danych o transmisję danych z nowymi punktami 

pomiarowymi, 

 doposażyć bazę danych systemu o nowe sygnały pomiarowe i alarmowe.  

 doposażyć ekran synoptyczny obsługujący wektorową mapę przestrzenną w zakresie: 

 podziału miasta na strefy i mikro strefy pomiarowe, 

 umieszczenia zgodnie z lokalizacją geograficzna wdrażanych punktów pomiarowych, 

 umieszczenia danych pomiarowych z wdrażanych punktów pomiarowych, 

 umieszczenia danych ostrzegawczych i alarmowych z wdrażanych punktów pomiarowych. 

 doposażyć dziennik alarmów i zdarzeń w zakresie nowych punktów pomiarów. 

 doposażyć moduł prezentacji wykresów w zakresie nowych punktów pomiarów. 

 Przeprowadzić szkolenie pod kątem obsługi systemu. 

 Przekazać instrukcję obsługi przygotowanego systemu. 

 

Powyżej wskazane doposażenia mogą się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego oprogramowania, 

bądź w inny wskazany przez Wykonawcę sposób, który pozwoli na spełnienie powyższych 

wymagań. Zamawiający zastrzega jednak, że nie chce rezygnować z istniejącego oprogramowania 

SCADA, dlatego moduły pozwalające na korzystanie z ww. funkcjonalności powinny być w pełni 

kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego.  

 

W ramach prac w oprogramowaniu raportowym należy: 

 Wykonać szablony raportów dla wdrażanych punktów pomiarowych, 

 Wykonać szablony raportów dla nowych lub modyfikowanych stref pomiarowych. 

 Wykonać szablony raportów do analizy stanów ostrzegawczych i alarmowych. 

 Szczegółowy zakres raportów należy uzgodnić z użytkownikiem. 

 Raporty należy prezentować w formatach htlm, pdf, xls. 

 Uruchomić system raportowy u wskazanych operatorów. 

 Przeprowadzić szkolenie pod kątem obsługi systemu raportowego oraz zmian i tworzenia 

szablonów raportowych. 
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 Przekazać instrukcję obsługi przygotowanego systemu oraz dokumentację systemu 

raportowego. 

Przeprowadzić prace rozruchowe i testowe pod kątem wymiany danych pomiędzy punkami 

pomiarowymi a serwerem systemu: 

 Uruchomić transmisję danych, 

 Sprawdzenie poprawności odczytu sygnalizacji alarmowych i pomiarowych, 

 

Zamawiający nie dopuszcza wymiany istniejącego systemu SCADA. 

 

l) Wymagania dla dostawy, montażu ściany graficznej wraz rozbudową (doposażeniem) systemu 

SCADA i dostawą stacji komputerowej. 

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować ścianę graficzną zbudowaną z czterech 

monitorów wielkoformatowych, z ultracienką ramką przeznaczoną do pracy ciągłej 24/7.  

Podstawowe wymogi dla ściany graficznej: 

 Ściana graficzna zbudowana z 4 monitorów wielkoformatowych o przekątnej 55 cali każdy. 

 Wymiary zewnętrzne konstrukcji około 1467 mm x 2510 mm x 189 mm (wys., szer., gł.), 

zapewniające szerokość ram zewnętrznych pomiędzy 40 – 45 mm i głębokość nie większą niż 

200 mm. 

 Wymiary ściany (kompletu monitorów) około 1370 mm x 2430 mm (wys., szer.). 

 Szerokość połączenia między dwoma sąsiednimi ekranami nie większa niż 4,0mm. 

 Montaż monitorów na konstrukcji nośnej przeznaczonej do montażu na ścianie betonowej. 

 Konstrukcja nośna metalowa malowana metodą proszkową. 

 Konstrukcja nośna zamknięta z zabudowanymi ścianami bocznymi (uniemożliwiająca dostęp 

do monitorów od tyłu) zapewniającymi poprawną wentylację umieszczonych  

w niej monitorów.  

 Konstrukcja nośna tworząca jednolitą konstrukcję wyposażona w gniazda montażowe dla  

4 monitorów. 

 Gniazda montażowe monitorów wyposażone w indywidualne uchwytach z funkcją blokady 

położenia umożliwiających wysunięcie/uchylenie monitora zapewniający dostęp do 

okablowania i elementów regulacyjnych (bez konieczności demontażu monitora). 

 Konstrukcja nośna zapewniająca demontaż/montaż dowolnego monitora niezależnie (bez 

konieczności demontażu monitorów sąsiednich). 

 Wewnątrz konstrukcji umieszczone indywidualne gniazda zasilające dla każdego monitora. 

 Wyprowadzenia przewodów sygnałowych, sterujących i zasilających  

z wykorzystaniem koryt kablowych zamkniętych. 

 Długość przewodów sygnałowych, sterujących i zasilających min. 12m, prowadzenie 

korytami kablowymi zamkniętymi do komputerowej stacji sterującej. 

 Możliwość zabudowa komputera sterującego w konstrukcji ściany nośnej  

– dodatkowy moduł zintegrowany z konstrukcją ściany graficznej.  

 Ściana przeznaczona do pracy ciągłej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Do sterowania pracą ściany graficznej należy dostarczyć stację komputerową z dodatkową 

minimum 4 portową kartą graficzną oraz 24’’ monitorem (2 szt.).  

Do sterowania pracą ściany graficznej należy rozbudować (doposażyć) istniejące oprogramowanie 

SCADA. W tym celu należy dostarczyć licencję typu klient oraz rozbudować (doposażyć) 

istniejące oprogramowanie serwerów oraz stacji klienckiej SCADA o obsługę ściany graficznej. 

Istniejącą aplikację należy rozbudować (doposażyć w funkcjonalność dla nowych punktów 

pomiarów) o ekrany synoptyczne prezentujące na ścianie graficznej istniejące obiekty 

technologiczne oraz obiekty włączane w ramach tego zadania. Dla celów prezentacji całego 
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obszaru działań przedsiębiorstwa należy wykonać nową mapę synoptyczną z informacją 

przestrzenną (zakres prezentowanych informacji przestrzennych uzgodnić z Zamawiającym). Mapę 

należy wykonać jako podkład w postaci mapy wektorowej z zaznaczeniem lokalizacji 

poszczególnych obiektów i stref pomiarowych oraz sygnalizacją stanu pracy, awarii, kluczowymi 

pomiarami itp.  

Przykładowe informacje i cechy prezentowane na mapie: 

 podział na strefy i mikro strefy pomiarowe, 

 przebieg sieci wodociągowej z odwzorowaniem stref ciśnienia, 

 aktywne symbole obiektów, 

 opisy urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 magistrale, hydranty, zbiorniki i cieki wodne, 

 ujęcia wody, 

 granice miejscowości, 

 mapa wykonana w technologii wektorowej, 

 mapa obsługująca mechanizm zarządzania warstwami oraz „decluteringu”, 

 

Główny układ prezentacji map synoptycznych na ścianie graficznej powinien składać się z mapy 

przestrzennej obejmującej co najmniej dwa monitory w układzie pionowym lub poziomym. Na 

pozostałych monitorach należy prezentować ekrany synoptyczne przedstawiające kluczowe 

parametry i obiekty technologiczne przedsiębiorstwa. W celu ułatwienia sterowania ścianą 

graficzną należy wykonać specjalny ekran sterujący. Ekran sterujący będzie wyświetlany na 

dodatkowym monitorze dostarczonym z stacją komputerową. Ekran sterujący będzie umożliwiał 

przełączanie ekranów synoptycznych na ścianie graficznej z poziomu stanowiska (biurka) 

operatora.  

Szczegółowy zakres i sposób wykonania ekranów synoptycznych należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

 

Szczegółowe wymogi techniczne dla stacji komputerowej, monitorów wielkoformatowych, 

monitora sterującego: 

 Minimalne wymogi techniczne dla stacji komputerowej - 1 szt.: 

 Typ obudowy Wieża lub montaż w obudowie przystosowanej do montażu w konstrukcji 

ściany graficznej. 

 Procesor o architekturze x64 wyposażony w liczbę rdzeni/wątków nie mniejsze niż 6/6  

o częstotliwości zegara nie mniejszej niż 2,8GHz (w trybie turbo nie mniejszej niż 4GHz), 

wyposażony w zintegrowaną grafikę z cyfrowym wyjściem, Podręczną pamięć  

cache L3 nie mniejszą niż 9MB współpracujący z pamięcią RAM DDR4-2666, 

 Pamięć RAM nie mniej niż 8GB DDR4 

 Dysk twardy SSD min. 1x 256GB  

 Zintegrowany kontroler SATA (min 4 porty 6 Gb/s) z macierzą RAID 0 (układ rozłożony)  

i RAID 1 (układ lustrzany)  

 Zintegrowana macierz RAID 0, 1 (konfiguracja danych) dla napędów SSD PCIe. 

 Karty graficzne:   

 Zintegrowana karta graficzna, 

 min. 4 portowa karta graficzna, 

 Karta dźwiękowa Zintegrowana  

 Karta sieciowa zintegrowana min. 1 GB/s 

 System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL zainstalowany system operacyjny 

nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny, to jest: 

 Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 

dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
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operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 

module indeksacji zasobów lokalnych 

 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 

czasowych 

 Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 

„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

 Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 

głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika 

 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących),  

 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 

 Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard 

 kompatybilny z oprogramowaniem do analizy i  archiwizacji danych współpracującym  

z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. 

 Mysz laserowa min. 1000dpi USB; klawiatura 

 Zasilanie min. 400 W, sprawność min. 92%, szerokozakresowy, aktywny stabilizator PFC 

 Gwarancja producenta min. 2-letnia (2-2-2) ograniczona gwarancja i oferta serwisowa 

obejmuje min 2 lata gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji.  

 Minimalne wymogi techniczne dla monitorów wielkoformatowych 4 szt.: 

 Monitor wielkoformatowy do ścian wideo 

 Rodzaj panelu S-PVA z bezpośrednim podświetleniem LED 

 Wielkość ekranu [cale]  55 

 Proporcje obrazu     16:9 

 Jasność [cd/m²] min. 500,  

 Kontrast min. 4000:1 

 Kąty widzenia [°] min. 178 poziomo / min. 178 pionowo (CR 10:1) 

 Czas reakcji [ms] min. 8  

 Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]  min. 60 

 Haze Level [%] min. 25 

 Obsługiwana orientacja obrazu Pionowa; Pozioma 

 Częstotliwość pozioma [kHz] min. 31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa) 

 Częstotliwość pionowa [Hz]  min. 25.2 – 85 

 Rozdzielczość natywna min. 1920 x 1080 przy 60 Hz 

 Wejścia wideo analogowe min. 1 x D-sub 15 pin;  

 Wejścia min. 2 x HDMI 

 Wejście min. 1 x DisplayPort 

 Wejścia wideo cyfrowe min. 1 x DVI-D (z HDCP); min. 1 x Gniazdo OPS; min. 1 Gniazdo 

rozszerzeń interfejsów 

 Wejścia audio analogowe min. 1 x 3,5 mm jack 

 Kontrola wejścia przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN min. 100 

Mbit 

 Kontrola wyjścia  Sieć LAN min. 100 Mbit 

 Waga nie większa niż 30kg 

 Szerokość ramki nie większa niż 1,2 mm, (dół/prawa) nie większa niż 2,3 mm, (góra/lewa) 

nie większa niż 3,5 mm.  

 Odległość między dwoma sąsiednimi ekranami nie większa niż 4,0 mm 

 Mocowanie VESA [mm]  4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6 

 Stopień ochrony  IP40 (przód); IP20 (tył) 

 Gwarancja min. 2 lata (w tym na podświetlenie ekranu);  

 Godziny pracy 24/7 

 Minimalne wymogi techniczne dla monitora sterującego 1 szt.: 
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 Matryca IPS 

 Przekątna 24.1"  

 Naturalna rozdzielczość  1920 x 1200 

 Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) min. 518,4 x 324,0 mm 

 Rozmiar piksela min. 0.270 x 0.270 mm 

 Liczba kolorów  min. 16.77 milionów 

 Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, min. 178° 

 Rodzaj podświetlenia  LED 

 Jasność min. 300 cd/m² 

 Kontrast min. 1000:1 

 Czas reakcji (typowy) min. 5 ms (Gray-to-gray) 

 Wejścia sygnałowe min. 1x D-Sub mini 15 pin, min. 1x DVI-D 24 pin (z HDCP),  

min. 1x HDMI (z HDCP), min. 1x DisplayPort (z HDCP) 

 Cyfrowa częstotliwość odświeżania  DVI/DP: min. 31 - 76 kHz, min. 59 - 61 Hz  

 HDMI: min. 15 - 76 kHz, min. 49-61 Hz 

 Analogowa częstotliwość odświeżania min. 31 - 81 kHz, min. 55 - 76 Hz 

 Zasilacz AC min.  100 - 120 V / 200 - 240 V, min. 50 / 60 Hz 

Gwarancja min. 2 lat w trybie door-to-door realizowana przez polskiego dystrybutora. 

 

m) Pozostałe wymagania: 

   Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia jest w szczególności zobowiązany do: 

 dostarczenia oceny higienicznej zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie  

z     Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody   

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017 poz. 2294) - Wszelkie koszty związane   

z wykonaniem w/w prac leżą po stronie Wykonawcy. 

 Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonego systemu i  urządzeń . 

 Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres minimum 2 lat na cały 

zakres przedmiotu zamówienia, chyba, że w przypadku poszczególnych podzespołów 

wymagana jest dłuższa gwarancja 

 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 

 wykonania nieodpłatnych czynności serwisowych wynikających z dokumentacji 

techniczno-ruchowej urządzeń 

 bieżącej nieodpłatnej wymiany baterii w ilości koniecznej dla prawidłowego 

funkcjonowania  systemu 

Wymagania dotyczące serwisu: 

 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował serwisem gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym zlokalizowanym na terenie kraju. 

 Wymagany czas reakcji serwisu w dni robocze – 48 godzin od zgłoszenia. 

 


