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”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowania o udzielenia zaméwienia o wartoéci szacunkowej zaméwienia sektorowego
nie przekraczajqcej kwoty 428.000.00 euro.

1 . Nazwa postepowania: dostawa

,,Remont szaf zasilajqco-sterowniczych przepompowni §ciek6w z wpieciem do systemy ”

Numer postepowania: 1ITMI2021
2. specyfikacje warunkéw zaméwienia sporzadzii:

Imie i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 29.01.2021 r.
Podpis: WW

3. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatI‘Ifierdzii pod wzgledeifi tech nicznym:
Imie i nazwisko: Siawomir Diugosz
Pod pis:

4. specyfikacje, warunkéw zaméwienia zatwierdzii:
Imie i nazwisko: lwona Kazimierowska — GiéwnyKaia- (4L. 9.2:...7074. r,
Podpis:

5. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdzii: V (

31:1ds glqduui
formalin;

6. specyfikacje warunkéw zaméwienia zatwierdziferzy ’

Imieinazwiskoerzy Mieczkowski-radca Prawny % Dnia‘fl.r.......f....‘..7(..r.
Podpis: ym

Imie'I nazwisko: Pawei Hryciéw— Prezesxggzlqdu.
Podpis: iawm 5i) Z L‘ “bf/W 1

rycidw
Niniejsza Specyflkacja Warunkéw Zaméwienia skiada 51$)q rukcji dla Wykonawcéw oraz wzoréw
nastepujqcych dokumentéw/zaiqcznikéw:
Zaiacznik nr 1 - Formularz oferty.
Zaiqcznik nr 2 — Szczegéiowy opis przedmiotu zaméwienia.
Zaiacznik nr 3 - Oéwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
Zaiqcznik nr 4 - Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy.
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Czeéé I SWZ

Rozdzial 1: ZAMA WIAJA CY:
1.1. Nazwa i adres: ”Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spdka z ograniczonq odpowiedzialnoécia,

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Ko1obrzeg, wojewédztwo zachodniopomorskie,
Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

1.2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego; www.big.mwik.kolobrzeg.p|
1.3. Ogloszenie o wszczeciu postepowania zostaio zamieszczone na stronie intemetowej BIP

Zamawiajqcego.
1.4. e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.gl,

Rozdziaf 2: TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o udzielenie powszego zaméwienia prowadzone jest na zasadach okreélonych
Procedura udzielania zamdwiefi przez MWiK Sp. z o. o. w Kolobrzegu — Zaiqcznik nr 1 do Uchwa1y Nr
134/2019 Zarzadu Spé+ki MVWK Sp. z 0.0. w Ko1obrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdziaf 3: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

”Remont szaf zasilajqco—sterowniczych przepompowni éciekéw z wpieciem do systemy”
Postepowanie nr 1/TM/2021

Rozdzial 4: INFORMACJE OGOLNE O POSTEPOWANIU:
Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupemienia i wyjaénienia treéci specyfikacji w toku postepowania
beda przekazywane Wykonawcom.
Forma przekazywania powszych informacji ma forme elektronicznq. Przed terminem sktadania ofert
Wykonawcy winni zapoznaé sie z treécia ewentualnych odpowiedzi lub wyjaénien albo innymi
wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sie z ca’roéciq udostepnionych dokumentow odpowiada
Wykonawca.

Rozdzia! 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferte sk1‘ada sie, pod rygorem niewaZnoéci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraZa
zgody na zioZenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Petnomocnictwo do godgisania oferty winno byé dotaczone do oferty. o ile nie wynika
z innych dokumentéw zaficzonych do oferty (hp. 2 odpisu z KRS. zaSwiadczenia o wpisie do
ewidencji dzia1alnoéci gospodarczej). Pemomocnictwo winno byé do’taczone w oryginale lub
kopii poéwiadczonej notarialnie, bad: ptzez jego wystawce.

3. Wykonawca umieéci oferte w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana: Inazwa i adres
Zamawiajqcego/ oraz bedzie posiadac’: nastepujace oznaczenie:

..Remont szaf zasilajaco-sterowniczych przepompowni éciekéw z wpieciem do systemy"
’ Postepowan‘e nr1ITMI2021

NIE OTWIERAC PRZED ...d’" .2..02.2021 r. do GODZ. 13.00

4. Wykonawca m02e wprowadzié zmiany lub wycofaé z1oZona oferte przed uplywem terminu
skiadania ofert.

5. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. z wytkiem informacji stanowiqcych tajemnice
przedsiebiorstw'a w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jeZeli Wykonawca
nie painiej niz w terminie sk1adania ofert zastrzegl, 2e nie moga one byé udostepniane.
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Rozdziaf 6: OFERTY CZESCIOWE:

Oferta musi obejmowaé catoéci zaméwienia, Oferty zbZone jako czeéciowe nie bedq waZne.

Rozdzial 7: OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoéci ztoienia oferty przewidujqcej odmienny niz okreélony w SWZ
sposéb wykonania zaméwienia (Oferty wariantowej).

Rozdzial 8: OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIENIA TYCH WARUNKOW:
1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie, Wykonawcy, ktérzy speIniajq nastepujace warunki

dotyczqce:
a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreélonej dziaJalnoéci lub czynnoéci, jeZeli ustawy

nakiadajq obowiazek posiadania takich uprawnier‘l,
b) posiadania wiedzy i doéwiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja1em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zaméwienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdzial 9: INFORMACJA O OS'WIADCZENIACH l DOKUME'NTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENlA WARUNKOW UDZIAtU WPOSTEPOWANIU:
1. Wykonawca za1aczy nastepujqce dokumenty potwierdzajace speinienie warunkow udziam

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:
1.1. Formularz oferty — zaiqcznik nr1 do SWZ.
1.2. Podpisany Szczegobwy opis przedmiotu zaméwienia - zaiqcznik nr 2 do SWZ.
1.3. Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru albo zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci

gospodarczej potwierdzajace prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym
i stwierdzajace, 2e zakres jego dzialalnoéci odpowiada profilowi zamOwienia, a takZe
wskazujace osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wozeéniej
niz 6 miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert.

1.4. Podpisane Oéwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
za¥acznik nr 3 do SWZ.

1.5. Podpisane Oéwiadczenie o sytuacji Wykonawcy - za+qcznik nr 4 do SWZ.
1.6. Za1aczenie kompletu dokumentéw urzadzenia
2. Zamawiajqcy zazada przedstawienia oryginam lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzic watpliwosci co do jej prawdziwoéci, a Zamawiajacy nie bedzie mogl sprawdzié jej
prawdziwoéci w inny sposéb.

3. Zamawiajqcy moZe wezwaé Wykonawcéw. ktérzy w wyznaczonym terminie nie ztoZyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzia1u w postepowaniu, do uzupemienia
tych dokumentow w okreélonym terminie.

Rozdzial 10: WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE:
Wykonawcy mega wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdziai 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Gene winna uwzgledniac’: wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizac zaméwienia. w tym

dostarczenia przedmiotu zaméwienia do siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
3. Wykonawcy powinni zastosowaé stawke podatku VAT od towardw i uslug zgodna z ustawa

o podatku VAT i podatku akcyzowym.
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Rozdziai 12: OPIS KRYTERIOW KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY:
Oferty spemiajace wymagania formalne okreélone w niniejszej instrukcji z¥oZone przez Wykonawcow
nie podlegajacych wykluczeniu. beda oceniane wedmg poniiszych kryteriow i wag:

Cena Oferty — 100%

W tym kryterium oferta moZe uzyskaé max. 100 punktow
1 % odpowiada punktacji koficowej 1 pkt.

Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:
Cn - cena najniisza,
Cb — cena badana

Rozdziat 1 3: WADIUM
Nie dotyczy.

Rozdzial14: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwiqzania Wykonawcy ztozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skiadania ofert.

ROZDZIAE 15: MIEJSCEI TERMIN SKLADANIA OFERT:
Miejsce: Punkt Obs¥ugi Klienta ,,Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji” Sp. z o. 0. ul. Artyleryjska 3,
78—100 Kdobmeg. ah
Termin: Ofert nalez 2102 édo dnia .......'.....02.2021 r. odz.13°°.
Oferty zbZone po terminie zostana Wykonawcy zwrécone bez otwierania.

Rozclziall 16: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA IOCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:
1. Sesje otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiajqcego polega na: sprawdzeniu ofert

przed otwarciem, czy nie zostaly uszkodzone, wycofane Iub zamienione.
2. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystepuje do czeéci posiedzenia w trakcie, ktérego

cztonkowie Komisji dokonuja oceny poszczegélnych ofert pod wzgledem zgodnoéci z warunkami
okreélonymi w szczegoiowym opisie zamowienia i specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. lnformacje z otwarcia ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie BIP.
4. Oferta Wykonawcy, ktéry zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postepowania, nie bedzie

rozpatrywana.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeZeli:

a) nie jest zgodna z treécia SWZ;
b) nie jest zgodna z przepisami w oparciu, o ktore prowadzone jest postopowanie;
c) zosta¥a podpisana przez osoby nieuprawnione;
d) jej z¥oZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Rozdziaf 17: NEGOCJACJE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawca/ami,

ktorzy zioZyli oferte/y.
2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy 2102yli Oferty w niniejszym postopowaniu do ziOZenia

ofert dodatkowych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Rozdziaf 18: UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie przedstawia¥a

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriéw oceny ofert.
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2. O wyborze oferty Zamawiajqcy zawiadomi niezwbcznie Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz
jej cene/wartoéé.

Rozdzial 19: UNIEWAZ'NIENIE PosTEPOWANIA:
1. Zamawiajacy moZe uniewaZnié postepowanie. bez podania przyczyn, na kaZdym etapie

postepowania.
2. Gdy postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waZnej umowy.
3. O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajqcy zawiadamia réwnoczeénie

wszystkich Wykonawcéw, ktOrzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzial 20: 90363 UDZIELANIA WYJASNIEKI DOTYCZACYCH swz:
1. Wykonawca mote zwrécié sie do Zamawiajacego, o wyjaénienie treéci specyfikacji warunkéw

zaméwienia. Zamawiajqcy jest obowiazany niezwbcznie udzielié wyjaénier'I, jednak nie poiniej M:
2 dni przed up+ywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem. 2e wniosek o wyjaénienie treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia wp&yna+ do Zamawiajqcego nie péZniej niz do godz.15.00
w dniu, w ktérym up1ywa po{owa wyznaczonego terminu skbdania ofert.

2. Zamawiajacy jednoczeénie umieszcza jej treéc': na stronie internetowej BIP, bez ujawniania Zrédia
zapytania.

3. Zamawiajqcy moZe w kazdym czasie, przed upiywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowaé
treéé specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonana w ten sposéb modyfikacje umieszcza na
stronie internetowej BIP.

4. Kontaktowanie sie z Wykonawca pod wzgledem proceduralnym —
e—mail: przetargi@mwik.kolobrzegpl,

5. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
e-maillpisemnielfakseml. Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomoca telefaksu uwaZa sie za z1oZone w terminie, je2eli ich treéé dotarla do adresata przed
uptywem terminu.

6. Zamawiajacy pod pojeciem porozumiewania sis; droga elektroniczna rozumie przes1anie‘
doiaczonego do wiadomoéci zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez
osobe upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Rozdzial 21: ZOBOWIAZANIA WYKONA WCYZWIAZANE Z UMOWA:
1. Zostaw okreélone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, terminie nie krétszym niz 5 dni 0d dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiajqcy moZe zawrzeé umowe przed uptywem terminu okreélonego w ust. 2, jeieli

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zio2ono tylko jednq oferte.
4. O miejscu i dokiadnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezw+ocznie wybranego

Wykonawce.

Rozdzial 22: POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRA MVEJ:
1. Odoanie przysmguje Wykonawcom, wyiqcznie od niezgodnej z przepisami czynnoéci

Zamawiajqcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do
ktérej Zamawiajqcy jest zobowiazany na podstawie Procedury.

2. 0dwdanie przys+uguje wy’acznie wobec czynnoéci opisu sposobu dokonywania oceny spe’mienia
warunkéw udzialu w postepowaniu.

3. Odwolanie wnosi sie do Kierownika Zamawiajqcego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia informacji o czynnoéci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jeZeii
zosta’ry przesiane faxem lub droga elektroniczna, albo w terminie 1O dni jeZeIi zostaiy doreczone
w inny sposéb.

4. Wniesienie odwoiania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiajacego.
Odwolanie wnosi sic: wy+acznie w formie pisemnej podajac uzasadnienie jego wniesienia, do
Prezesa Zarzqdu SpCfiki "Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spélki z ograniczonq
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odpowiedzialnoécia w Ko¥obrzegu.
5. Odwdanie powinno wskazywac’: zaskarZona czynnoéé lub zaniechanie Zamawiajacego, ktérej

zarzuca sie niezgodnoéé z przepisami Procedury, zawieraé zwiez¥e przedstawienie zarzutéw,
okreélac’: 2a1danie oraz wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwdania.

7‘
5” Odwotanie rozstlzyga sie w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiajacego.

Rozpatrujac odwolanie Prezes Zarzadu SpéJki moZe je uwzglednié Iub odrzucié.
8. Informacje o odrzuceniu odwdania Zamawiajacy przesy¥a Wykonawcom, ktérzy uczestniczyli

w postepowaniu.
9. 0d decyzji Prezesa Zarzadu Spaki rozstrzygajacej odwmanie nie payshgujq dalsze érodki

odwolawcze.

Rozdziaf 23: OGLOSZENIE WYNIKéW POSTEPOWANIA:
1. Wyniki postepowania zostanq zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl
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Zalqcznik Nr1 do SWZ

dnia 02.2021 r
nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

nr telefonu ....... . .....................................
e-mail: ..............................................

”Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja”
Spélka z ograniczonq odpowiedzialnoéciq

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujqc do ogmszenia o rozpoczeciu postepowania na:
,,Remont szaf zasilajqco-sterowniczych przepompowni éciekéw z wpieciem do systemy”
Postepowanie nr 111'M12020

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia okreélonego w szczegélowym opisie zaméwienia za
wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

z! netto + VAT = zJ brutto
(sbwnie: )
Okres gwarancp

Terminwykonania.................................................. .
Powsza cena uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

2. Oéwiadczamy. 2e zapoznaliémy sie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia i uznajemy sie za
zwiazanych z okreélonymi w niej wymaganiami i zasadami postg-powania.

3. Oéwiadczamy. 2e uwaZamy sie za zwiazanych niniejszq ofertq na czas 30 dni.
4. Oéwiadczamy, 2e posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu

zaméwienia i dyspon ujemy kadra z wymaganymi uprawnieniami.
5. Oéwiadczamy. 2e zawarty w specyfikacji warunkéw zaméwienia projekt umowy zosta{ przez nas

zaakceptowany i zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyZej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zaiacznikami do niniejszej oferty sq:

"Bédfiié'ééBBJ/JSEBIJéb'wéz'fii'd'rié}
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Zalqcznik nr 2 do SWZ

SZCZEGétOwv OPIS ZAMéWIENIA
OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO ISTNIEJACEGO
SUSTEMU MONITORINGU w TECNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA IP OBIEKTOW
CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzqcych w zakres zadania naleZy zrealizowaé poprzez
rozbudowe; istniejqcego systemu monitoringu obiektéw wodno—kanalizacyjnych, a wizualizacje; naleZy
wykonaé na istniejqcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim.
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnetrznym. Oprogramowanie
wizualizacyjne modemizowanych obiektéw musi byé zintegrowane ikompatybilne z istniejqcym
systemem monitoringu. Rozbudowq systemu monitoringu o nowo wiqczane obiekty naleiy
zrealizowaé poprzez naniesienie ich na istniejqcej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji
SCADA. Jednoczes’nie Zamawiajqcy zastrzega, Ze istniejqcy ifimkcjonujqcy u UZytkownika
licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologie GPRS ze stab adresac IP
obiektéw chronionych systemem APN, nie moZe byé zmieniony 11a inny. Nie dopuszcza sie réwniez
mozliwoéci wspétdziaiania dwéch lub wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z
uwag1
na bezpieczefistwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno—s'ciekowych oraz kosztéw z tym
zwiqzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemic monitoringu
System monitoringu ma skladaé sie z dwéch podstawowych elementéw:

o obiekt zdalny (np. przepompownia éciekéw) — wyposaiony w moduf telemetryczny
GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC 2 wyéwietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny
do transmisji pakietowej danych,

o obiekt lokalny - istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace siq w siedzibie eksploatatora
MWiK w Koiobrzegu

Informacje o stanach obiektu sq przesylane za pomocq GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujqcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty
na ekranie komputera. Stacja monitorujapa jest zainstalowana w siedzibie cksploatatora.

System wizualizacji powinien sie skladaé z:
- gtéwnego okna synoptycznego
o okna szczegéiowego urzqdzenia/obiektu

2.1. Giéwne okna svnoptyczne
o Gk’awne okno synoptyczne (okno startowe) musi umoiliwiaé podglad graficzny wszystkich

monitorowanych obiektéw. Operator musi mieé moiliwoéé wyboru organizacji widoku
obiektéw pod kqtem procesu technologicznego (powiazar'l, relacji pomiedzy obiektami) lub
Iokalizacji obiektéw na podkiadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji
obsiugiwai serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja
podkiadu obiektéw na mapie powinna byé moiliwa w trybie online lub offline. W celu
szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektéw bez koniecznoéci prze’tqczania
poszczegélnych okien szczegé’rowych obiektéw wyéwietlane obiekty na mapie synoptycznej
Iub technologicznej powinny zawieraé podstawowe, najwainiejsze informacje o obiekcie
przedstawione w sposéb graficzny (np. prace, awarie, gotowoéé, odstawienie urzqdzenia,
aktualny poziom w zbiorniku).
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0 Okno startowe musi byc’ wyposaione w pasek menu bocznego gdzie znajduja sie wszystkie
monitorowane obiekty. Okno naleiy wyposaiyc’: w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu.
Przy kaidym polu powinien znaleié sie przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie.
Dodatkowo pole z nazwa obiektu musi zmieniaé kolor wraz ze zmiana statusu obiektu:

- brak koloru, podéwietlenia ~ gotowoéé urzadzenia/obiektu,
- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,
- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzadzenia/obiektu,
- kolor pomaraficzowy sygnalizuje, 2e obiekt naclal pozostaje w statusie awarii, ale awarie

potwierdzii uiytkownik systemu wizualizacji,
0 Obszar alarméw bieiacych, w tym obszarze okna startowego naleiy umieécié w formie tabeli

informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Naleiy
wyéwietlac’: w tabeli nastepujace informacje:

- data i godzina wystapienia alarmu,
- nazwe obiektu,
- opis (rodzaj) alarmu,
- data ustapienia alarmu,
- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uiytkownika,
- nazwe uiytkownika potwierdzajacego alarm.
Okno alarméw biecych powinno dodatkowo umozliwiaé sortowanie alarméw, indywidualne
i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarméw biecych do caiej strony.

o Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzefi/obiektéw. Kaide urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegéfowym obiektu dodaé indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie
startowym naleiy umieécic’: liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawieraé
informacje o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktéry dodai notatke oraz
treéé notatki.

- Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uiytkownik powinien mieé moiliwos’é
wylogowania. Uiytkownik z najwyiszymi uprawnieniami administratora musi mieé
moiliwoéé dostepu do panelu zarzadzania kontami uiytkownikéw.
W panelu tym musi byé moiliwoéc’: dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegélnych kont.
resetowania hasei dostepu dla istniejqcych kont.

o W celu poprawienia ergonomii systemu wizuafizacji system wizualizacji naleiy wyposaiyé
w moiliwoéé przeiaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te moina na state przypisaé do poszczegélnego konta
uiytkownika.

2.2. Ekran szczegc’flowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegébwy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczqce danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegéiowy w zaleZnos’ci od uprawnier'l danego operatora musi umozliwiaé zdalne zaiqczenie,
wyiqczenie, odstawienie urzqdzefi, zmiane; nastaw lub pozioméw. Ekran szczegéiowy powinien
zawieraé klika obszaréw:

o Nagiéwek ekranu z nazwa obiektu,
- Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnoéé jak w giéwnym oknie synoptycznym,

pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegéfowymi obiektéw bez wracania na
mape w oknie startowym

o Obszar informacyjny, zawieraé powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych, sile sygnaiu GSM. Okno naleiy wyposaiyé w przycisk wymuszajacy
przesyi aktualnych dany z obiektu.
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o Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umoiliwiaé
obs’ruge plikéw gITF. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model urzadzenia/obiektu,
pozwalaja na zdalne zapoznanie obslugi z réinymi typami obiektow. Elementy grafiki 30
poprzez zmiane koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowaé prace, awarie, odstawienie
danego urzadzenia badi grupy urzadzer’u.

- Obszar raportéw, musi urnoiliwié uiytkownikowi latwe sporzadzenie raportéw odnoécie:
czasu pracy, iloéci zalaczer’l, ilos‘ci awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w
wybranym okresie historycznym. W kaidej chwili musi byé moiliwoéc’ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

o Obszar wykresu bieiacego. Musza sie w nim znaleié wykresy przedstawiajacy prace
poszczegélnych urzadzer'l, pozioméw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

o Waina funkcje, ktéra musi posiadaé system wizualizacji jest moiliwosé przypisania
dowolnych plikéw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych i
elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdjeé obiektu.

Dodatkowo w oknie szczegélowym obiektu powinny sie znaleié przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatkq, bedzie még’r usunaé tylko uZytkownik, ktéry
jg dodal.
2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu iwizualizacji
System monitoringu i wizualizacji musi posiadaé dodatkowo nastepujace funkcje:

o Funkcja zdarzeniowo-czasowa - kaida zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowaé wyslanie pelnego statusu wejéé/wyjsé modulu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujaca moie zdalnie w okreélonych odstepach czasowych wymusié przeslanie w/w statusu
z danego modulu telemetrycznego. Inaczej méwiac, w momencie wystapienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wyslany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejéciach i wyjéciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleinie
od powyiszego, stacja monitorujaca mote czasowo (np. co 1 godzine) odpytywac' moduly
telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjsé.

o Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw
bieiacych, alarmy powinny byé podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal
potwierdzony przez operatora.
- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej -— powinna umoiliwiaé

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator 0 najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez moiliwoéci ich zdalnego sterowanla,
natomiast operator-administrator ma pelne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzadzeniami (np. zdalnego zalaczenia pompy lub zdalne] zmiany pozioméw pracy).

o Funkcja alarméw historycznych - ma umoiliwiaé przegladanie archiwalnych zdarzefi
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé moiliwoéé uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takie umoiliwiac’:
wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

o Funkcja alarméw bieiacych - powinna umoiliwiaé wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
bieiacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzefi.
W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, ), czy jui ustapil (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora
zostaje powinien on zostaé umieszczony w bazie danych systemu i powinna byt’: moiliwosc’:
przegladania go 2a pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac' sie sygnat
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diwiekowy, ktorego bedzle moina wylaczyé po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych
alarméw bieiqcych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnoéci niezwiqzanych ze
stac monitorujaca, poniewai zostanie on przywolany przez system w momencie awarii na ktéryms
z monitorowanych obiektéw.

o Zapis danych - System monitoringu powinien umoiliwiaé zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglqdania oraz eksportowania do pliku csv,
ktory jest obslugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

0 Kontrola polqczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami -
system monitoringu powinien umoiliwiat’: informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

o Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - system powinien umoiliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocq stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé glebinowych) lub
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu
nie sq wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesylania falszywych
informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednoéé w iloéci wyslanych/odebranych danych
GPRS - oszczednosé w kosztach eksploatacji.
- Alarm wlamania - system powinien wywolaé na stacji monitorujacej alarm wlamania

p0 okreélonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegaé
skasowaniu po czasie. System powinien wymagaé zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w
ten sposéb informujac go o swoim wystapieniu.
- Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowe] diwiekowo-optycznej

z poziomu stacji monitorujacej.
o Funkcja odswieienia obiektu - umoiliwia na 2yczenie operatora przeslanie do stacji

monitorujacej aktualnego statusu wejsé/wyjsé modulu telemetrycznego danego obiektu Iub
urzadzenia.

o Funkcja ods’wieienia zegaréw - umoiliwia na iyczenie operatora przeslanie do stacji
monitorujqcej aktualnych danych odnoénie czasu pracy i iloéci zalqczer‘l danej pompy. Informacje
te sa przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujqcej
(zabezpieczenie przed utratq danych w momencie wylaczenia stacji).

o Funkcja kasowania zegaréw — operator ma moiliwoéé wyzerowania zegaréw czasu pracy
pomp wraz z licznlkami ilosci zalaczer’l w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. réwnomierne zuiycie pomp w ciagu miesiaca.

o Zdalne zalaczanie/wqczanie pomp.
«- Zdalne rewersyine zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)
- Funkcja ocllaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie" sterownika

o odlaczeniu/podlqczeniu danej pompy, co wiaie sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jeieli zdalnie odlaczymy pompe, to sterownik nle uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu i zawsze zalaczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odlaczona w
systemie pompowni

o Funkcja zdalne] zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje moiliwoéé zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu zalaczania, wqczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiécie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

o Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 Iub wiekszej iloéci pomp - funkcja
niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prqdowego w zlqczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

o Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwlli moie wykonaé tylko
jeden rozkaz (np. zalqcz pompe nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moie wykonac’: kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej iloéci rozkazéw wjednej chwili.
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o Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajq na podglqd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prqdu
w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

o Trendy historyczne - moiliwoéé sporzqdzania wykreséw: stanu pomp, pradu
na dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kaidej chwili istnieje moiliwoéé
wykonania wydruku sporzqdzonego wykresu.

o Trendy historyczne — moiliwoéé wyéwietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie
z réinych przepompowni — przeglqd pracy sieci kanalizacyjnej.

o Raporty - moiliwoéé sporzadzania raportéw odnoécie: czasu pracy, iloéci zatqczer’r, iloéci
awarii, czasu awarii pomp, przepfywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kaidej
chwili istnieje moiliwoéé wykonania wydruku sporzqdzonego zestawienia.

o Funkcja PLANER ( planowanie dziatar’l serwisowych)
o Funkcja zgiaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnoéci systemu

monitoringu z poziomu oprogramowania.
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy

na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujqcej
- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy

na wybranym obiekcie Iub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujqcej

o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego nateienia pradu wybranej pompy na
wybranym obiekcie Iub urzqdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujqcej

0 SMS - Dodatkowo system ma umoiliwiac’ wysyianie wiadomoéci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma byé wys’rany
bezpoérednio z obiektu.

o Wiadomoéci tekstowe - Dodatkowo system ma umoiliwiaé wysylanie wiadomoéci
tekstowych pod wskazany adres e—mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia
stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma byé wystany bezpoérednio z obiektu.
- Dostawca monitoringu musi zapewnié usiuge call center - wsparcia technicznego min

w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgioszenie maksymalnie 2 godziny.

OPIS TECHNICZNY

SZAFA STEROWNICZA DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW w KOLOBRZEGU
1. Minimaine wyposaienie rozdzielnicy zasilajaco—sterujacej ukiadu dwupompowego w oparciu o

moduI telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

o wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min. [P 66,
wspc’ficzynniku udarowoéci mechanicznej IK 10 z uszczelka} PUR, odporna na
promieniowanie UV,

0 wyposaZona w drzwi wewnqtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
. poprawnoéci zasilania,

awarii ogélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy n: 2,
pracy pompy nr 1,

I pracy pompy nr 2;
o wytqcznik gléwny zasilania z osionq stykéw,
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przeiqcznik trybu pracy pompowni (Roczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy rocznej,
stacyjka 2 kluczem (umozliwiajqca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
licznik czasu pracy dla pompy nr 1,

o licznik czasu pracy dla pompy nr 2,
o wymiarach minimum: 800(wysokoéé) x 600(szerokoéé) x 300(glgbokoéé),
wyposaZona w piyte; montaiowq z blachy ocynkowanej o grubos’ci 2mm,
wyposaZona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnotrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umoZliwiajqcym montaz‘r/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajqcych, od czujnikéw piywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznoéci demontaiu obudowy rozdzielnicy zasilajqco—sterowniczej, cokél odporny
na promieniowanie UV.

0
0

0
0

0
0

b) Urzadzenia elektryczne:
modul telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnos’ci i zaniku faz
ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prqdowy o wyjs'ciu w zakresie 4. . .ZOmA, dobrany do prqdu pomp
wyiacznik réznicowoprqdowy czteropolowy chroniqcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 23OVAC wraz z jednopolowym wyiqcznikiem nadmiarowo-
prqdowym klasy B 16
wyiqcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciqieniem i
zanikiem napiocia na dowolnej fazie zasilajqcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wyiqcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy steqcej
dla pomp o Inocy 25,5kW rozruch za pomocq ukiadu sofistart
zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukiadem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC 2 osobnymi wejéciami dla zasilania sygnaiu diwigkowego i
optycznego
wyiacznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
wewnotrzne oéwietlenie rozdzielnicy —- éwietlowka 8W

0 sonda hydrostatyczna z wyjs’ciem prqdowym (4-20mA) o zakresic pomiarowym O-4m
H20 wraz z dwoma piywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
antena dla sygnaiu GSM moduiu telemetrycznego w wykonaniu zaleZnym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnaiu na obiekcie

o wtyk do podiqczenia agregatu + przeiqcznik Sieé — 0 — Agregat
o ogranicznik przepioé klasy C
0 automat zmierzchowy

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni éciekéw posiadaja Europejski Certyfikat
Jakoéci ‘CE’.
c) Sterowanie w oparciu o modui telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzq nastepujqce

sygnafy (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne musza byé wyprowadzone z przekainikéw
pomocniczych):

wejécia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidiowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wyiqcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jeéli posiada

0
0

0
0
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0 awaria pompy nr 2 — kontrola wyiqcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jes’li posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu - pblwak
kontrola poziomu alarmowego (przelam'a) — p{ywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejécia analogowe (4. . .ZOmA):

o sygna’t z sondy hydrostatycznej (4. . .20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnai z przekiadnikéw prqdowych (4...20mA)

wyjécia (zalqczanie przekainikéw napigciem 24VDC):
o zalqczanie pompy nr 1

zaiqczenie pompy nr 2
zatqczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zahgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zaiqczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zedqczenie wyjécia wlamania — do podiqczenia niezalecj centralki alarmowej
(opcjonalnie)

0
0

0
0

0
0

0
0

d) Wyposaienie i moiliwoéci modufu telemetrycznego GSM/GPRS:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modu%em nadawczo—
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa} wymiane, danych z istniejqca,
stac bazowq
zintegrowany wyéwietlacz LCD 0 wysokim kontraécie umozliwiajqcy pracg w
bezpos’rednim oéwietleniu promieniami sionecznymi
16 wej s’é binamych
l6 wyj s’é binarnych
4 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4.. .20mA
komunikacja - port szeregowy RSZ32/RS48S z obslugq protokoiu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejécia licznikowe
kontrolki:

o zasilania sterownika
o poziomu sygnaiu GSM — minimum 3 diody lub wartoéé na wyéwietlaczu HMI
o poprawnoéci zalogowania sterownika do sieci GSM:

I nie zalogowany
I zalogowany

o poprawnoéci zalogowania do sieci GPRS:
I logowanie do sieci GPRS
I poprawnie zalogowany do sieci GPRS
I brak lub zablokowana karta SIM

o aktywnos'ci portu szeregowego sterownika
stopiefi ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50° C
wilgotnos'é pracy: 5 . . .95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiqcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo kalty SIM
pomiar temperatury wewnqtrz sterownika

e) Wymagania moduiu telemetrycznego:
wysylanie zdarzeniowe pemego stanu wejéé i wyjéé (binamych i analogowych) modulu
telemetrycznego do stacji monitoqcej w ramach uslugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
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wysytanie zdarzeniowe wiadomoéci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracz} obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnah z plywakéw i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesyJanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej)
sterowanie pracq obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyshnego ze
stacji operatorskicj
podglqd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziaflaniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM
peprawnos'é PIN karty SIM
bbdny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejs’cia i wyjécia sterownika
aktualny poziom s’ciekéw w zbiomiku
nastawiony poziom zaiqczenia pomp
nastawiony poziom wyhgczenia pomp
nastawiony poziom doJaczenia drugiej pompy
liczba zaiqczefi kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prqd pobierany przez pompy
poziom sygnam GSM wyraiony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczes’niejszej autoryzacji
(Wpisanie kodu) operatora:

o poziomu zaiqczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dqczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uiytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uZytcgo przekiadnika prqdowego

prezentacja na wys’wietlaczu LCD komunikatéw o biecych awariach:
o kazdej z pomp

zasilania
wystqpieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
blqdnym podtqczeniu p¥ywak6w
sondy hydrostatycznej

o whmaniu
naprzemienna praca pomp dlajednakowego ich zuZycia

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

c automatyczne przetqczanie pracujqcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoéciq wyiqczenia opcji
blokada zaiaczenia pompy na podstawie minimalncgo czasu postoju pompy —- redukuje
czostotliwos’é zalqczer’l pomp, funkcja z mozliwoéciq wqczenia (opcja)

0 zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby za%qczefi kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, min. (OPCJA):

o pobieranej mocy
o zuZytej energii
o napiqcia na poszczegélnych fazach

mozliwos’é podhgczenia sygnah wlamania do zewnotrznej, niezaleinej centralki
alarmowej
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E6

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza pomp ma zapewniaé:
o naprzemiennq pracg pomp
0 automatyczne przelqczenie pomp w chwili wystqpienia awarii lub braku potwierdzenia

pracy
o kontrolg termikéw pompy i wy1qcznik6w silnikowych
o funkcje czyszczcm'a zbiornika — spompowanie éciekéw poniZej poziomu suchobiegu —

tylko dla pracy rgcznej
o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygna1 z dwéch

piywakéw
- kompatybilnoéé z istniejqcym systemem monitoringu funkcjonujacym w MWiK w

Koiobrzegu

Rozdzielnica zasilay‘qco-sterownicza ma spelm'aé zasadm'cze wymagania okres‘lone w PN—EN 61439 —
1:201] oraz w PN—EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnos’ci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.
Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza ma speiniaé zasadnicze wymagania ola'eélone w PN-EN 61439 -
1:201] oraz w PN—EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrekz‘ywy niskonapigciowej 2014/35/UE — L VD.

W celu fimkcjonowania systemu konieczne jest dostal'czenie kart SIM, w ktérych qzie aktywna
usmga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
s’ciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajqcymi oprogramowanie ismiejqcego
systemu monitoringu musi posiadaé niepublicznq sieé APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawq niniejszych kart telemetrycznych z opiaconym abonamentem na czas txwania okresu
gwarancji zapewnia dostawca
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Zalqcznik nr 3 do SWZ

dnia ......... 02.2021 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.................................................

.................................................

.................................................

OéWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Nawiazujac do ogmszenia o postopowaniu na realizacje zamowienia:

,,Remont szaf zasilajqco-sterowniczych przepompowni éciekow z wpieciem do systemy”
Postepowanie nr1lTM/2020

Oéwiadczamy, Ze w stosunku do Firmy, ktora reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespanienia warunkéw w szczegolnoéci:

1.

2.

........... ,dnia 022021 r.

Firma, ktéra reprezentujemy nie wyrzadzfla szkody, nie wykonujac zaméwienia Iub
wykonujac je nienaleZycie,
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy nie otwarto Iikwidacji, ani nie og¥oszono
upadméci, z wytkiem sytuacji, gdy po ogtoszeniu upadJoéci doszb do zawarcia uk¥adu
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uk¥ad ten nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego.
Firma, ktorq reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatkéw, op+at Iub sk{adek na
ubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne, z wytkiem przypadkéw uzyskania przewidzianych
prawem zwolnienia, odroczenia. rosenia na raty zaleglych p¥atno$ci Iub wstlzymania
w caioéci wykonania decyzji w’taéciwego organu.
Osoby okreélone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostaty prawomocnie skazane za
przestepstwo popemione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko érodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu Iub inne przestepstwo popeinione w celu osiagniecia korzyéci majatkowych,
a takZe za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popemienie przestepstwa Iub przestopstwa skarbowego
W stosunku do Firmy, ktéra reprezentujemy Sad nie orzek# zakazu ubiegania sie
o zamowienia na podstawie przepiséw o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod groiba kary.
Nie jesteSmy powiqzani kapita’towo Iub osobowo z Zamawiajacym polegajacym
w szczegolnoéci na:

a) uczestniczeniu w space, jako wspélnik spéiki cywilnej Iub spmki osobowej;
b) pemieniu funkcji czbnka organu nadzorczego Iub zarzadzajacego, prokurenta,

pemomocnika.

(Libéific'afiw'ééfiiéhy'fi'r'z'édét'éfi'iéiéi @Efifiéfifi
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Zalqcznik nr 4 do SWZ

dnia ...... 02.2021 r.
pema nazwa wykonawcy
...............................................................

...............................................................

OSWIADCZENIE
o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Nawiazujqc do og¥oszenia o postepowaniu na realizacje zaméwienia:

,,Remont szaf zasilajaco-sterowniczych przepompowni éciekéw z wpieciem do systemy"
Postepowanie nr 1/TM/2020
Zgodnie z wymogami okreélonymi. oéwiadczam. co nastepuje:

Warunki udzialu w postepowaniu

1. Oéwiadczam, 2e: moge ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia:
1) nie podlegam wykluczeniu; .

2. OSwiadczam, 2e spemiam Warunki udziam w postepowaniu dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dzia&alno$ci zawodowej.

o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

Miejsce i data 02.2021 r.
podpis osoby loséb/ upowaZnionej/nych
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Umowa nr 1ITMI2021

W dniu .....2021 r. w Koiobizegu pomiedzy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Spéika z 0.0. w Kolobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON
330263149; Nr KRS: 0000169262) 2 siedziba w Koiobizegu pizy ul. Artyleryjskiej 3. ktérq reprezentuje

Pawei Hryciéw - Prezes Zarzqdu
zwanymi w tekécie umowy Zamawiajacym,

a:

zwanym w tekécie wykonawcq i reprezentowanym przez:

w rezuitacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia zgodnie z procedura udzielania zamowieri
przez MWiK Spoika 20.0. W Koiobrzegu (Uchwaia 134/2019 Zarzqdu Spéiki MWiK 204.12.2019)
zostaia zawarta umowa o nastepujacej treéci:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa szaf zasilajaco-sterowniczych przepompowni

éciekéw z wpieciem do systemy., okreélona w Szczegéiowym opisie zaméwienia, ktory stanowi
zaiacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreélony w Szczegéiowym opisie zaméwienia w terminie
do dnia............2021 r.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwote: zl netto, + podatek VAT w wysokoSci 23 % =

........ zi brutto (siownie:............... 00/100).
2. Wartoéé ustaionego wynagrodzenia zostaia okreélona w ofercie Wykonawcy z dnia r., ktéra

stanowi zaiqcznik nr 2 do umowy.

§ 3
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:

a) ze strony Zamawiajacego jestzp. Siawomir Diugosz tel.
b) ze strony Wykonawcyjest: :

2. Osoby wymienione w ust.1 sq uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu
umowy, udzieiania niezbednych wyjaénier'i i informacji koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane do stron umowy uznaje sic-g za prawidiowo
i skutecznie dokonane, jeZeii beda dokonane w jednym z miejsc wymienionych niZej:
a) w siedzibie Wykonawcy,
b) w siedzibie Zamawiajqcego,
c) w formie pisemnej, faxem, e-mail.

§4
Strony ustalaja. 2e zapiata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie
prawidiowo wystawionej faktury Vat, wraz doiaczonym bezusterkowym protokoiem odbioru
dostawy i montaZu, podpisanym przez Strony.

§ 5
Obowiazki Wykonawcy:
1. Dostawa i montaz urzqdzenia zgodnie z wymaganiami okreélonymi w szczegéiowym opisie
zaméwienia.
2. Zaiaczenie kom pietu dokumentéw urzqdzer’i.
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§ 6
1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru jest dostawa i montaz okreélona w szczegobwym opisie

zaméwienia — za’tqczniki nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dokona zg1oszenia gotowoéci do odbioru, przekazujqc jednoczeénie Zamawiajqcemu

komplet dokumentéw odbiorowych w tym w szczegélnoéci:
a) rysunki techniczne, schematy pod1qczefi.
b) gwarancje na przedmiot umowy,
c) instrukcje obs1ugi w jezyku polskim, niezbedne dla prawid’lowego uiytkowania i obsmgi.

3. Z ozynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzqdzony protokél odbioru zawierajqcy
wszystkie ustalenia dokonanewtoku odbioru.

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiecy od
dnia wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytu1u gwarancji za wady fizyczne zmniejszajqce wartoéé
uZytkowq, techniczna dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do bezp1atnego usuwania zaistnialych
wad w terminie 24 godz. od momentu zg1oszenia usterkilwady.

4. la moment zgtoszenia usterki/wady uwaZa sie dziefi wysiania: e-mail, do Wykonawcy
5. Naprawa w okresie trwania gwarancji wydIuZy okres gwarancji na naprawiane elementy o czas ich

naprawy.
6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji z zapewnieniem czeéci

zamiennych.
§ 8

1. Strony postanawiaja kary umowne, ktére bedq naliczane w nastopujacych wypadkach
i wysokoéciach:
1) Wykonawca zap1aci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za opoZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 2 § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokoéci 0.3 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 23 kazda
rozpoczetq dobe opéZnienia,

b) za opéinienie w usunieciu usterek (wad) stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokoéci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1 2a kaZda rozpoczeta dobe
opoinienia Iiczona od dnia wyznaozonego na usuniecie usterki, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejszej
umowy,

c) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 2 ust. 1,

d) za nie wykonanie us1ugi serwisu gwarancyjnego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreélonego w § 2 ust. 1.

2.Zamawiajacy zap1aci Wykonawcy kary umowne z tytuiu odstqpienia od umowy z przyczyn wyiacznie
zale'znych od Zamawiajacego w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Wykonawca wyra2a zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z naleZnoéci
przys+ugujacych Wykonawcy z niniejszej umowy.

4. Laczna wysokoéé kar umownych nie moZe przekroczyé potowy wartoéci wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 2 ust. 1 umowy.

§ 9
1. Zamawiajqcemu przysmguje prawo, bez ponoszenia kosztéw kar umownych, do odstapienia od

umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujqca, 2e wykonanie przedmiotu umowy nie leZy

w interesie Zamawiajacego, czego nie moZna by#o przewidziec w chwili zawarcia umowy,
b) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego

znacznej czeéci.
c) Wykonawca nie wykona1dostawy w terminie okreélonym w § 1 ust. 2.
d) Wykonawca realizuje dostawe przewidziana niniejsza umowa niezgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
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2. Wykonawcy przysiuguje prawo odstapienia od umowy, bez ponoszenia kosztéw, jezeli
Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru lub odmawia podpisania protokom odbioru, bez wskazania uzasadnionej
DI'ZYCZYDY.
b) nie wywiazuje sie z obowiqzku zapiaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie

jednego miesiaca od up1ywu terminu na zamate faktury, okreélonego w niniejszej umowie.
3. Oéwiadczenie o odstqpieniu od umowy naleZy 2102yé drugiej stronie w formie pisemnej pod

rygorem niewaZnoéci - oswiadczenie o odstapieniu od umowy musi zawieraé uzasadnienie.

§ 10
1. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyraZonej na piémie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewainoéci z zastrzeZeniem ust 2.
2. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany

umowy pod warunkiem zachowania pisemnej formy powiadomienia.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania majq w+aéciwe przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikle ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad powszechny w1aéciwy dla

siedziby Zamawiajqcego.

§ 12
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 2 egz. otrzymuje Zamawiajqcy.

Zafgcznik do umowy:

1. Szczego'lowy opis zam6wienia
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zacznik nr 1 do umowy

szczmétowv OPIS 2AM6WIENIA
,,Remont szaf zasilajaco-sterowniczych przepompowni éciekéw z wpieciem do systemy"
Postepowanie nr 1[TM/2020 .
OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO ISTNIEJACEGO
SUSTEMU MONITORINGU W TECNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA IP OBIEKTOW
CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

3. Rozbudowa istniejqcego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzqcych w zakres zadania naleiy zrealizowaé poprzez
rozbudowe istniejacego systemu monitoringu obiektow wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacje naleZy
wykonaé na istniejqcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim.
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnetrznym. Oprogramowanie
wizualizacyjne modernizowanych obiektéw musi byé zintegrowane ikompatybilne z istniejqcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu o nowo wtaczane obiekty naleZy
zrealizowaé poprzez naniesienie ich na istniejqcej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji
SCADA. Jednoczes’nie Zamawiajqcy zastrzega, Ze istniejqcy ifunkcjonujqcy u UZytkownika
licencjonowany system sterowania imonitoringu w oparciu o technologie GPRS ze stale} adresac IP
obiektéw chronionych systemem APN, nie mote byé zmieniony na inny. Nie dopuszcza sic; towniez
mozliwos'ci wspé’tdziaiania dwoch lub wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z
uwag1
na bezpieczefistwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-éciekowych oraz kosztow z tym
zwiqzanych.
4. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu

System monitoringu ma skladaé sie z dwéch podstawowych elementéw:
o obiekt zdalny (np. przepompownia éciekéw) — wyposaZony w modul telemetryczny

GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC 2 wys’wietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisj i pakietowej danych,

o obiekt lokalny — istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczqce sie w siedzibie eksploatatora
MWiK w Kotobrzegu

Informacje o stanach obiektu sq przesyiane za pomocq GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujqcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty
na ekranie komputera. Stacja monitorujqca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.
System wizualizacji powinien sie skladac' z:

o gtownego okna synoptycznego
o okna szczegétowego urzqdzenia/obiektu

4.1. Gléwne okno synoptyczne
o Gléwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwiaé podglqd graficzny wszystkich

monitorowanych obiektéw. Operator musi mieé moiliwos'é wyboru organizacji widoku
obiektéw pod kqtem procesu technologicznego (powiazafi, relacji pomiedzy obiektami) lub
lokalizacji obiektéw na podkiadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system
wizualizacji obsiugiwai serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal).
Aktualizacja podldadu obiektéw na mapie powinna byé mozliwa w t1ybie online lub offline.
W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektéw bez koniecznoéci przetqczania
poszczegélnych okien szczegé1owych obiektow wyéwietlane obiekty na mapie syn0ptycznej
lub technologicznej powinny zawieraé podstawowe, najwaZniejsze informacje o obiekcie
przedstawione w sposéb graficzny (np. prace, awarie, gotowoéé, odstawienie urzqdzenia,
aktualny poziom w zbiorniku).
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o Okno startowe musi byé wyposaZone w pasek menu bocznego gdzie znajduja sie wszystkie
monitorowane obiekty. Okno naleZy wyposaZyé w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu.
Przy kazdym polu powinien znaleié sie przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie.
Dodatkowo pole z nazwa obiektu musi zmieniaé kolor wraz ze zmianq statusu obiektu:

- brak koloru, podéwietlenia - gotowos’é urzadzenia/obiektu,
kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,
kolor czerwony sygnalizuje awarie urzqdzenia/obiektu,
kolor pomaraficzowy sygnalizuje, is obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarie
potwierdzil uZytkownik systemu wizualizacji,

o Obszar alarméw bieZacych, w tym obszarze okna startowego naleZy umiescié w formic tabeli
informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Naleiy
wyéwietlaé w tabeli nastepujace informacje:

- data i godzina wystapienia alarmu,
- nazwe obiektu,
- Opis (rodzaj) alarmu,
- data ustapienia alarmu,
- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uZytkownika,
- nazwe uZytkownika potwierdzajacego alarm.
Okno alarméw bieZacych powinno dodatkowo umozliwiaé sortowanie alarméw, indywidualne
i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarméw bieZacych do cabj strony.

0 Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzefi/obiektéw. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegébwym obiektu dodaé indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie
startowym naleZy umies’cié liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawieraé
informacje; o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uZytkownik ktéry dodai notatke oraz
tresé notatki.

0 Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uZytkownik powinien mieé mozliwosé
wylogowania. UZytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mieé
mozliwos’c’ dostepu do panelu zarzadzania kontami uZytkownikéw.
W panelu tym musi byé mozliwos'é dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywacj i/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegéh‘lych kont,
resetowania hasd dostepu dla istniejacych kont.

o W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji naleZy wyposaZyé
w mozliwoéé przeiaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (dark mode). Ustawienja te moZna na state przypisaé do poszczegélnego konta
uZytkownika.

4.2. Ekran szczegélowy urzadzenia/obiektu
Ekran szczegétowy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegc’flowy w zaleZnosci od uprawniefi danego operatora musi umozliwiaé zdalne zaiaczenie,
wymczenie, odstawienie urzadzefi, zmiane nastaw lub pozioméw. Ekran szczegélowy powinien
zawieraé klika obszaréw:

0 Nagléwek ekranu z nazwa obiektu,
o Pasek z bocznym menu, wyglqd paska i fimkcjonalnos’é jak w g’téwnym oknie synoptycznym,

pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegéiowymi obiektéw bez wracania na
maps w oknie startowym

o Obszar informacyjny, zawieraé powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych, sile sygnam GSM. Okno naleZy wyposaZyé w przycisk wymuszajacy
przesyk aktualnych dany z obiektu.

- Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiaé
obshge plikéw nF. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model urzqdzenia/obiektu,
pozwalaja na zdalne zapoznanie obs’tugi z roznymi typami obiektow. Elementy grafiki 3D
poprzez zmiane koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowaé prace, awarie, odstawienie
danego urzadzenia badi grupy urzadzer’l.
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Who-=2:

o Obszar raportéw, musi umozliwié uZytkownikowi latwe sporzadzenie raporto’w odnoscie:
czasu pracy, ilosci zalaczefi, iloéci awarii, czasu aWarii pomp, przeplywu sumarycznego w
wybranym okresie historycznym. W kaZdej chwili musi byé mozliwos'é wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

0 Obszar wykresu bieZacego. Musza sie w nim znaleié wykresy przedstawiajacy prace
poszczegélnych urzadzefi, pozioméw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

0 WaZna funkcje, ktora musi posiadaé system wizualizacji jest mozliwos'é przypisania
dowolnych plikéw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych i
elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdjeé obiektu.

Dodatkowo W olmie szczegolowym obiektu powinny sie znalez’é przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mégl usunaé tylko uZytkownik, ktéry
ja dodal.
4.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji
System monitoringu i wizualizacji musi posiadaé dodatkowo nastepujace funkcje:

o Funkcja zdarzeniowo—czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac’: wyslanie pelnego statusu wejsé/wyjs’é modulu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujaCa mote zdalnie w okreélonych odstepach czasowych wymusié przeslanie w/w statusu
z danego modulu telemetrycznego. Inaczej mowiac, w momencie wystapienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wyslany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejéciach i wyjéciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
0d powszego, stacja monitorujaca moZe czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé moduly
telemetryczne o ich aktualny stan Wejs’é/wyjsé.

o Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formic tabeli
alarméw bieiacych, alarmy powinny byé podawane z nastepujacymi informacjami: data
wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alatmu, w jakim czasie alarm zostal
potwierdzony przez operatora.

o Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwiaé
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator 0 najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwos’ci ich zdalnego sterowania,
natomiast operator-administrator ma pelne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzadzeniami (up. zdalnego zalaczenia pompy lub zdalnej zmiany pozioméw pracy).

o Funkcja alarméw historycznych — ma umoZliwiaé przegladanie archiwalnych zdarzefi
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé mozliwoéé uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takie umozliwiaé
wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

o Funkcja alarméw bieiacych — powinna umozliwiaé wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
bieZacych (niepotwierdzonych) stanow alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzefi.
W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony—
alarm krytyczny, ), czy jut ustapil (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora
zostaje powinien on zostaé umieszczony w bazie danych systemu i powinna byé mozliwosé
przegladania go 23 pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowaé sie sygnal
diwiekowy, ktérego bedzie moZna wylaczyé po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych
alarméw bieZacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwiazanych ze
stacja monitorujaca, poniewaz zostanie on przywolany przez system w momencie awarii na ktéryms
z monitorowanych obiektow.

- Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwiaé zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv,
ktéry jest obslugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.
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0 Kontrola polqczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwiaé infonnowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

0 Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiac'
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocq stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé glebinowych) lub
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujqcej). W momencie rozbrojenia obiektu
nie sq wysyiane z niego sygnaiy alannowe — funkcja testowania obiektu bez przesyiania falszywych
informacji oraz dodatkowo pozwalajqca na oszczednos’é w iloéci wysianych/odebranych danych
GPRS - oszczednoéé w kosztach eksploatacj i.

0 Alarm wlamania — system powinien wywoiaé na stacji monitorujqcej alarm wiamania
p0 okres’lonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegaé
skasowaniu po czasie. System powinien wymagaé zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w
ten sposéb informujqc go o swoim wystqpieniu.

o Funkcja zdalnego wyiaczenia sygnalizacji alarmowej diwiekowo—optycznej
z poziomu stacji monitorujqcej.

o Funkcja odéwieienia obiektu - umozliwia na 2yczenie operatora przesianie do stacji
monitorujqcej aktualnego statusu wejéé/wyjéé moduiu telemetrycznego danego obiektu lub
urzqdzenia.
- Funkcja odéwieienia zegaréw - umozliwia na Zyczenie operatora przesianie do stacji

monitorujqcej aktualnych danych odnos’nie czasu pracy i ilosci zalqczer’l danej pompy. Informacje
te sq przechowywane lokalnie w pamieci moduiu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujqcej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momenoie wyiqczenia stacji).

o Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwoéé wyzerowania zegaréw czasu pracy
pomp wraz z liczm'kami ilos'ci zalqczer'i w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. réwnomieme zuZycie pomp w ciqgu miesiqca.
- Zdalne zalaczanie/wqczanie pomp.
o Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)
0 Funkcja odlqczenia/podlgczenia pompy — pozwala na Zdalne ”Poinformowanie” sterownika

o odiaczeniu/podiqczeniu danej pompy, co wiq sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jeieli zdalnie odiqczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu i zawsze zaiqczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odtqczona w
systemic pompowni

o Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwos'é zdalnej (ze stacj i
monitorujapej) zmiany poziomu zaiqczania, wyiqczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywis’cie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorm'ku przepompowni.

o Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wigkszej iloéci pomp —- funkcja
niezbedna w przypadku wartos’ci zabezpieczenia prqdowego w ziaczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

0 Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moZe wykonaé tylko
jeden rozkaz (11p. zaiqcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moZe wykonaé kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysyianiem nadmiemej iloéci rozkazéw w jednej chwili.

o Wykresy szybkiego podglqdu — pozwalajq na podglqd: pracy, spoczynku, awarii pomp,
prqdu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

o Trendy historyczne — mozliwoéé sporzqdzania wykreséw: stanu pomp, prqdu
na dokiadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwoéé
wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

o Trendy historyczne — mozliwoéé wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie
z réznych przepompowni — przeglqd pracy sieci kanalizacyjnej.

o Raporty — mozliwos'é sporzqdzania raportéw odnoécie: czasu pracy, ilos’ci zatgczefi, iloéci
awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej
chwili istnieje moiliwos’é wykonania wydmku sporzqdzonego zestawienia.
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o Funkcja PLANER ( planowanie dziahr’l serwisowych)
0 Funkcja zglaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnoéci systemu

monitoringu z poziomu oprogramowania.
o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy

na wybranym obiekcie lub urzgdzeniu ~ funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujqcej

o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujqcej

o Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego nateienia pradu wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujqcej

- SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysylanie wiadomoéci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma byé wyshmy
bezpos’rednio z obiektu.

o Wiadomoéci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysyianie wiadomos'ci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistm'enia stanéw
alarmowych na w/w obiektach. SMS ma byé wys1any bezpos'rednio z obiektu.
- Dostawca monitoringu mnsi zapewnic' usluge call center - wsparcia technicznego min

w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

OPIS TECHNICZNY

SZAFA STEROWNICZA DO PRZEPOMPOWNT SCIEKOW W KOLOBRZEGU
2. Minimalne wyposafzenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwnpompowego w oparciu

o modul telemetryczny GSM/GPRS
g) Obudowa rozdzielnicy:

0 wykonana z poliestru wzmocnionego w16knem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspétczynniku udarowos’ci mechanicznej IK 10 z uszczelkq PUR, odpoma na
promieniowanie UV,

0 wyposaZona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odpome na promieniowanie
UV, na ktérych sq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
I poprawnoéci zasilania,

awarii ogélnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nI 1,

I pracy pompy nr 2;
wyiqcznik giéwny zasilania z os’tona} stykéw,
prze’tqcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajqca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
licznik czasu pracy dla pompy nr 1,
licznik czasu pracy dla pompy nr 2,

0 o wymiarach minimum: 800(wysokoéé) x 600(szerokoéé) x 300(glebokosé),
o wyposaZona w pte montaZowa} z blachy ocynkowanej o gruboéci 2mm,
- wyposaZona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

0
0

0
0

0
0

0
0
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- posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajqcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajqcych, od czujnikéw piywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosici demontaiu obudowy rozdzielnicy zasilajqco—sterowniczej, cokél odporny
na promieniowanie UV.

h) Urzqdzenia elektryczne:
0 modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnos'ci i zaniku faz
ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przekladnik prqdowy o wyjéciu w zakresie 4. . .20mA, dobrany do prqdu pomp
wy1qcznik r62nicow0prqdowy czteropolowy chroniqcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyiqcznikiem nadmiarowo—
prqdowym klasy B16
Wyiqcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenic przed przeciqniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajqcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wyiqcznik nadmiarowo prqdowy klasy B dla fazy sterujqcej
dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocq ukiadu softstart
zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukiadem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC 2 osobnymi wejéciami dla zasilania sygnaiu diwiqkowego i
optycznego

o wyiqcznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
o wewnotrzne oéwietlenie rozdzielnicy — éwietléwka 8W
- sonda hydrostatyczna z wyjs'ciem prqdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m

H20 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
- antena dla sygnaiu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleZnym 0d uzyskania

poprawnego poziomu sygnaiu na obiekcie
- wtyk do podiqczenia agregatu + przeiacznik Sieé — 0 — Agregat
0 ogranicznik przepiqé klasy C
0 automat zmierzchowy

Rozdzielnice zasilajaco—sterownicze przepompowni éciekow posiadajq Europejski Certyfikat
Jakoéci ‘CE’.

i) Sterowanie w oparciu o modui telemetiyczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzq nastopujqce
sygnaiy (UWAGA! !! — wszystkie sygnaiy biname muszq byé wyprowadzone z przekaz’nikéw
pomocniczych): ‘

o wejécia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowm'

zasilanie na obiekcie (prawid’lowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 - kontrola wyiqcznika silnikowego, zabezpicczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jeéli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wyiqcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jeéli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — piywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
o wej s’cia analogowe (4...20mA):

o sygnai z sondy hydrostatycznej (4. . .20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnal z przekiadnikéw prqdowych (4...20mA)

o wyjécia (zalaczanie przekainikow napieciem 24VDC):

O
0

0
0

0
0

0
0
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o zaIaczanie pompy nr 1
o zalqczenie pompy nr 2
o zaczenie sygnaIu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zalqczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zaczenie wyjécia wIamania — do poqczenia niezaleinej centralki alarmowej

(opcjonalnie)
j) WyposaZenie i mozliwoéci modq telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym moduiem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajqcy dwukierunkowq wymiang danych z istniejc
stac bazowq
zintegrowany wyéwietlacz LCD 0 wysokim kontraécie umozliwiajqcy prace; w
bezpos’rednim oéwietleniu promieniami sIonecznymi
16 wejs’é binarnych
l6 wyjéé binarnych
4 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4.. .20mA
komunikacja — port szeregowy RSZ32/RS485 z obsIugq protokq MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejécia licznikowe
kontrolki:

o zasilania sterownika
o poziomu sygnaIu GSM — minimum 3 diody lub wartoéé na wyéwietlaczu HMI
o poprawnoéci zalogowania sterownika do sieci GSM:

I nie zalogowany
I zalogowany

o poprawnoéci zalogowania do sieci GPRS:
I logowanie do sieci GPRS
I poprawnie zalogowany do sieci GPRS
I brak lub zablokowana karta SIM

o aktywnoéci portu szeregowego sterownika
stepiefi ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50° C
wilgotnoéé pracy: 5 . . .95% bez kondensacji
moduI GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnqtrz sterownika

k) Wymagania modq telemetrycznego:
wysyIanie zdarzeniowe petnego stanu wejéé i wyjs'é (binamych i analogowych) modq
telemetrycznego do stacji monitorujqcej w ramanh us’mgi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomoéci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcic
sterowanie pracq obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnaIu z plywakéw i
sandy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesyianych ze Stacji Dyspozytorskiej
przcz operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegIej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysIanego ze
stacji operatorskiej
podglqd i sygnalizowanie podstawowych infonnacji o dziaIaniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM
o poprawnoéé PIN karty SIM
o biodny PIN kaIty SIM
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zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejécia i wyjs’cia sterownika
aktualny poziom s'ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zaiqczenia pomp
nastawiony poziom wqczenia pomp
nastawiony poziom doiqczenia drugiej pompy
liczba za1qczer’1 kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyraz‘ony w procentach

I zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczeéniej szej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

o poziomu zahczenia pomp
o poziomu wy1qczenia pomp
o poziomu dolqczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uZytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uz'ytego przekhadnika pradowego

o prezentacja na wyéwietlaczu LCD komunikatéw o bieiacych awariach:
o kazdej z pomp

zasilam'a
wystqpieniu poziomu suchobiegu
wystqpieniu poziomu przelewu
bbdnym podlqczeniu piywakéw
sondy hydrostatycznej

o w¥amaniu
0 naprzemienna praca pomp dlajednakowego ich zuZycia
0 automatyczne prze1qczanie pracujqcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu

pracy z mozliwos’ciq wyiqczenia opcji
o blokada zahczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje

czgstotliwoéé zahczefi pomp, funkcja z moZliwoéciq wyhlczenia (0pcja)
0 zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
0 zliczanie liczby zatqczefi kazdej z pomp
I pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, min. (OPCJA):

o pobieranej mocy
o zuZytej energii
o napiecia na poszczegélnych fazach

o mozliwoéé podiqczenia sygnaiu wiamania do zewnotrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

l) Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza pomp ma zapewniaé:
o naprzemiennq pracg pomp
o automatyczne przeiqczenie pomp w chwili wystqpienia awarii Iub braku potwierdzenia

pracy
o kontrole; termikéw pompy i wyiqcznikéw silnikowych
o funkcja czyszczenia zbiomika - spompowanie éciekéw poniZej poziomu suchobiegu —

tylko dla pracy rocznej
o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnai z dwéch

p}ywakéw
o kompatybilnos’é z istniejqcym systemem monitoringu funkcjonujqcym w MWiK w

Kobbrzegu
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Rozdzielnica zasilcy'qco-sterownicza ma spelm'aé zasadnicze wymagania okreslone w PN—EN 61439 —
1. 201] oraz w PN—EN 61439 -2. 201] w zakresie dyreklywy kompatybilnos‘ci elektromagnetycznej
2014/30/UE— EMC.
Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza ma spelniac zasadnicze wymagania okres'lone w PN-EN 61439 —
1.2011 oraz w PN—EN 61439 —2. 201 I wzakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE— LVD

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktétych bgdzie aktywna
usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajqcymi oprogramowanie istniejqcego
systemu monitoringu musi posiadaé niepublicznq sieé APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe; niniejszych kart telemetrycznych z opiaconym abonamentem na czas trwania okresu
gwarancji zapewnia dostawca.


