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Załącznik nr 7 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga takiego zorganizowania prac, aby ewentualne przerwy w odbiorze ścieków 

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. 

Ogólna koncepcja rozwiązania opomiarowania sieci kanalizacyjnej: 

Celem wdrażanego rozwiązania jest opomiarowanie głównych kanałów sieci kanalizacyjnej.  Pomiary 

powinny być prowadzone co dwie minuty i przekazywane do istniejącego programu SCADA co 12 

godzin.. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń oraz rozbudowy istniejącego 

systemu SCADA o wykonywane pomiary. Wymiana danych pomiędzy budowanymi punktami 

pomiarowymi a systemem SCADA będzie się odbywać z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS. 

Zamawiający wymaga umieszczenia całości urządzeń pomiarowych w studni rewizyjnej 

kanalizacyjnej.  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a)  Punkty pomiarowe na sieci kanalizacyjnej: 

Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienia 12 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji  

i zdalnego przesyłania danych dotyczących przepływu ścieków w 12 punktach wskazanych przez 

Zamawiającego wraz z włączeniem do systemu SCADA. Dodatkowo Wykonawca dostarczy   

2 zestawy przenośne służące do pomiarów okresowych (lub jako zamienne) określonych  

w załączniku nr 9 do SIWZ. 

- Urządzenia pomiarowe 

Pomiar przepływu należy przeprowadzić w oparciu o przepływomierze mierzące poziom 

wypełnienia kanału metodą radarową lub ultradźwiękową oraz prędkość metodą radarową bez 

kontaktu z mierzonym medium. Następnie wartości pomiarowe powinny być wraz  

z obliczonym polem powierzchni zwilżonej przeliczne na przepływ, przy czym, nie dopuszcza się 

kalkulacji w systemie SCADA. Wymaga się, by przepływ był obliczany bezpośrednio  

w przepływomierzu w oparciu o algorytm modelu matematycznego rozkładu prędkości  

w zaprogramowanym przekroju kanału. Zastosowane przepływomierze muszą rozróżniać 

kierunek przepływu. Jeśli warunki pomiaru będą tego wymagały dopuszcza się  zastosowanie 

innych sond pomiaru prędkości uwzględniających rzeczywisty profil rozkładu prędkości  

w strudze, ale jako dodatkowych do radarowej sondy pomiaru prędkości. W takim przypadku 

ilość wykrywanych warstw w profilu powinna zależeć od napełnienia kanału a przepływomierz 

powinien rejestrować rozkład prędkości w każdej z wykrytych warstw i uwzględniać wynik przy 

obliczaniu prędkości średniej. W celu ułatwienia w trakcie eksploatacji rozszerzenia pomiaru 

prędkości o dodatkową sondę przepływomierz powinien umożliwiać jej montaż bez 

konieczności wymiany przetwornika pomiarowego. Ze względu na planowany montaż  

w studniach kanalizacyjnych   urządzenie powinno umożliwiać programowanie, zbieranie 

danych i podgląd pracy zdalnie bez konieczności otwierania studni rewizyjnej pomiarowej 

nawet w przypadku awarii systemu transmisji GPRS. Pomiar napełnienia w kanale powinien 

być zrealizowany w oparciu o bezkontaktową sondę ultradźwiękową lub radarową  
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o dokładności co najmniej 0,3% wartości mierzonej. Miejsce montażu sondy pomiaru poziomu 

należy tak dobrać, by była ona co najmniej metr powyżej najwyższego punktu pomiaru  

i zabezpieczyć przed zalaniem element pomiarowy sondy. Oba czujniki prędkości i napełnienia 

powinny być zlokalizowane w tej samej studzience pomiarowej. Dopuszcza się stosowanie 

dodatkowych czujników napełnienia na przykład hydrostatycznych o dokładności co najmniej 

0,3% wartości końcowej i zakresie  10m słupa wody zwiększających pewność działania 

przepływomierza.  

O konieczności zastosowania czujników dodatkowych decyduje wykonawca. Przepływomierz 

powinien być wyposażony w wyświetlacz umożliwiający obserwacje co najmniej napełnienia w 

kanale, prędkości przepływu z oznaczeniem kierunku, wydajności chwilowej i licznika 

narastającego.  Przepływomierz powinien gromadzić dane w pamięci wewnętrznej  

o pojemności minimum rok z rozdzielczością minimum 2 minut  z prędkości chwilowej, 

prędkości średniej, napełnienia, chwilowej wydajności i licznika narastającego. Dane powinny 

być dostępne zdalnie  bez otwierania pomiarowej nawet w przypadku awarii systemu GPRS. 

Każdy przepływomierz powinien być wyposażony w modem serwisowy GPRS pozwalający 

wykonawcy w okresie gwarancji i po jej upływie zdalne serwisowanie urządzenia i aktualizację 

oprogramowania.  Kartę SIM do obsługi modemu serwisowego w okresie gwarancji dostarczy 

wykonawca. Układ pomiarowy i transmisji danych powinien być wyposażony w system 

zasilania umożliwiający jego pracę w okresie 3 miesięcy bez wymiany baterii, wymaga się 

dostawy urządzenia z dodatkową baterią zewnętrzną, której wymiana jest możliwa  bez 

przerywania pracy urządzenia. Wykonawca wykona, zaprogramuje w urządzeniach i przedstawi 

zamawiającemu rzeczywiste przekroje kanałów w miejscu montażu z rozdzielczością w pionie 

co najmniej 100mm. 

- Specyfikacja urządzeń pomiarowych 

 Zakres pomiaru prędkości od 0,15 do 6m/s lub lepsza 

 Dokładność pomiaru prędkości min. 2,5% lub lepsza 

 Przeliczanie zmierzonej prędkości na prędkość średnią  

 Dokładność obliczonego pomiaru przepływu w warunkach rzeczywistych 10% lub lepsza 

 Możliwość wprowadzenia dowolnego kształtu kanału 

 Bezkontaktowa sonda pomiaru poziomu (ultradźwiękowa lub radarowa) dokładność 0,3% 

wartości mierzonej odległości lub 0,06% zakresu wybrać wartość większą lub lepsza 

 Wszystkie sondy w wykonaniu odpornym na atmosferę w kanale w wykonaniu IP68 

 Elementy montażowe wewnątrz kanału wykonane ze stali 316L 

 Prowadzenie kabli w kanale w rurach PEHD, PP lub ze stali 316L 

 Możliwość zaprogramowania dowolnego kształtu mierzonego kanału 

 Możliwość zamontowania dodatkowej kontaktowej, profilującej sondy prędkości 

 Wejścia minimum 2  

 Wyjście impulsowe co najmniej jedno 

 Wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej prędkości średniej z oznaczeniem 

kierunku, napełnienia, wydajności chwilowej  - przepływu i licznika narastającego 

 Modem GPRS do komunikacji z system SCADA oraz obsługi serwisowej.  

 Komunikacja zdalna do programowania, zbierania i odczytu danych bez konieczności 

otwierania obudowy 

b)  Rozbudowa systemu SCADA 

W ramach prac Wykonawca rozbuduje istniejący System SCADA Syndis RV oraz system raportowy 

Syndis RAP w zakresie nowych punktów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej.  
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Zakres prac obejmuje: 

- Rozbudowę istniejącej stacji SCADA serwer Syndis RV 

- Rozbudowę istniejących stacji SCADA klient Syndis RV 

- Dostawę nowej przenośnej stacji typu SCADA klient Syndis RV  

W ramach prac w oprogramowaniu SCADA Syndis RV należy: 

- Rozszerzyć licencję oprogramowania Syndis RV o nowe punkty pomiarowe na sieci 

kanalizacyjnej. 

- Rozbudować moduł programowy akwizycji danych o transmisję danych z nowymi punktami 

pomiarowymi na sieci kanalizacyjnej. 

- Rozbudować bazę danych systemu o nowe sygnały pomiarowe i alarmowe.  

- Rozbudować ekran synoptyczny obsługujący wektorową mapę przestrzenną w zakresie: 

 podziału miasta na strefy pomiarowe na sieci kanalizacyjnej, 

 umieszczenia zgodnie z lokalizacją geograficzna wdrażanych punktów pomiarowych, 

 umieszczenia danych pomiarowych z wdrażanych punktów pomiarowych, 

 umieszczenia danych ostrzegawczych i alarmowych z wdrażanych punktów pomiarowych. 

- Rozbudować dziennik alarmów i zdarzeń. 

- Rozbudować moduł prezentacji wykresów. 

- Przeprowadzić szkolenie pod kątem obsługi systemu. 

- Przekazać instrukcję obsługi przygotowanego systemu. 

W ramach prac w oprogramowaniu raportowym Syndis RAP należy: 

- Rozszerzyć licencję oprogramowania o nowe punkty pomiarowe  

- Wykonać szablony raportów dla wdrażanych punktów pomiarowych na sieci kanalizacyjnej 

- Wykonać szablony raportów dla nowych 

- 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 

- Przekazać instrukcję obsługi przygotowanego systemu oraz dokumentację systemu 

raportowego 

Zamawiający nie dopuszcza wymiany istniejącego systemu SCADA Syndis RV oraz Syndis RAP. 

Uruchomienie systemu pomiarowego na sieci kanalizacyjnej: 

Wykonawca przeprowadzi prace rozruchowe i testowe pod kątem wymiany danych pomiędzy 

punkami pomiarowymi a serwerem systemu SCADA Syndis RV. Zakres prac obejmuje: 

- Konfigurację i uruchomienie transmisję danych w punktach pomiarowych po sieci GSM/GPRS. 

Karty SIM dla modemów komunikacyjnych zapewnia Dostawca, 

- Wykona testy i sprawdzenie poprawności odczytu danych pomiarowych i sygnalizacji 

alarmowych w systemie SCADA. 

Zobrazowanie pracy przepływomierzy powinno umożliwiać: 

- Gromadzenie danych zgodne z harmonogramem transmisji danych przepływomierzy. Dane 

przekazywane przez transmisję GSM/GPRS. 

- Gromadzenie danych historycznych z rozdzielczością dwóch minut. 

- Generowanie i zobrazowanie  wykresów obejmujących dowolnie wybrane odcinki czasu 

- Generowanie tabeli danych w plikach czytanych przez program MS EXCEL obejmujących 

dowolnie wybrane odcinki czasu 
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- Ustawianie alarmów maksymalnego i minimalnego napełnienie, przepływu i prędkości  dla 

każdego z punktów 

- Wykonanie ekranu mapy miasta ze wszystkimi punktami pomiarowymi i włączenie tego ekranu 

do istniejącego ekranu SCADA 

Dostawa i uruchomienie przenośnej stacji typu SCADA klient Syndis RV. Zakres dostaw i prac 

obejmuje: 

- Dostawę licencji typu klient dla oprogramowania Syndis RV 

- Instalację i uruchomienie oprogramowania Syndis RV i Syndis RAP 

- Dostawę komputera przenośnego 

- Dostawę stacji dokującej wraz z peryferiami 

- Dostawę dwóch monitorów sterujących 

- Dostawa, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania narzędziowo diagnostycznego dla 

dostarczonych urządzeń pomiarowych  

- Konfiguracja i uruchomienie stacji przenośnej w wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. 

Połączenie informatyczne z serwerem SCADA zapewnia Zamawiający. 

c)  Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego: 
 

- Wymagania dotyczące  komputera przenośnego. 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 2,0GHz (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 16GB DDR4 

 Dysk SSD M2 nie mniejszy niż 512GB 

 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 2 porty USB w standardzie 2.0/3.0 

 Złącze dla stacji dokującej 

 Port video HDMI 

 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, 

 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. 

 Gwarancja producenta komputera 36 miesięcy „door to door” 
 

- Wymagania dotyczące stacji dokującej. Parametry techniczne nie gorsze niż: 

 Stacja kompatybilna z dostarczonym komputerem przenośnym 

 Złącze D-Sub 

 Złącze min. 2 x DisplayPort 

 Złącze min. 3 x USB 3.0 
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 Złącze min. 1 x USB 3.0 powered 

 Złącze RJ-45 

 Złącza wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe 

 Złącze zasilania 

 slot na linkę zabezpieczającą 

 Zasilacz w zestawie 

 Peryferia – bezprzewodowa klawiatura i mysz 
 

- Wymagania dotyczące  monitorów sterujących. Parametry techniczne nie gorsze niż: 

 Matryca  IPS 

 Przekątna nie mniejsza niż 24.1"  

 Naturalna rozdzielczość min. 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°, 178° 

 Rodzaj podświetlenia  LED 

 Jasność min. 300 cd/m² 

 Kontrast min. 1000:1 

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

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

DisplayPort x 1 (z HDCP) 

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

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

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

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

 Gwarancja 3 lat w trybie door-to-door  

d) Pozostałe wymagania: 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia jest w szczególności zobowiązany do: 
- 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. 

 

 

 


