Działanie V.3 Gospodarka wodno- kanalizacyjna
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

TYTUŁ
Specyfikacja usługi
BENEFICJENT Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Warcie Sp. z o.o.
monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią
TYTUŁ System
kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji
Warta
wdrożenie
systemu
GIS
wraz
PROJEKTU miasta
z
programem
do
inteligentnego
zarządzania
siecią
(oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do
zdalnego przekazywania danych) oraz zakup geodezyjnego
zestawu pomiarowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:

System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią
kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji
miasta Warta - wdrożenie systemu GIS wraz z programem do
inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie
punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania danych) oraz
zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego.
Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
NIP 8270010679, REGON 730157423 i KRS 0000176962
tel. 43 8295 401 ; ; email: zwikwarta@zwikwarta.pl
Obszar inwestycji/projektu:

System dystrybucji wody i odbioru ścieków na terenie aglomeracji Warta

Opis przedmiotu zamówienia
Nazwy i kody Robót:
38221000-0
48000000-8
48610000-7
72263000-6
38421000-2
32260000-3
48150000-4
48700000-5
48100000-9
51200000-4
72260000-5
38295000-9

Geograficzne systemy informatyczne (GIS lub równorzędne)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Systemy baz danych
Usługi wdrażania oprogramowania
Urządzenia do pomiaru przepływu
Urządzenia do przesyłu danych
Pakiet oprogramowania dla sterowania procesowego
Pakiety oprogramowania użytkowego
Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
Usługi w zakresie oprogramowania
Sprzęt topograficzny

1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt pod nazwą „System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji
sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji miasta Warta - wdrożenie systemu GIS wraz
z programem do inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów
pomiarowych do zdalnego przekazywania danych) oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego”
obejmuje swym zakresem wdrożenie nowoczesnych systemów techniczno-informatycznych,
umożliwiających prowadzenie nadzoru (monitoringu) i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody oraz
systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Warta.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszej
dokumentacji, stanowiącej specyfikację wykonania usługi.
Opisywany projekt wpisuje się w zakres planu inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Warcie Sp. z o.o., będącego częścią projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy i Miasta Warta”, wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. i dofinasowanego w formie pożyczki z NFOŚiGW.
Realizacja projektu ma na celu usprawnienie procesu zarządzania systemem wodociągowym i
kanalizacyjnym oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Działania obejmujące nin. zadanie można
podzielić na następujące grupy:
a. Rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej,
b. Wprowadzenie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej,
c. Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy GIS, usprawniającego
zarządzanie aktywami Spółki wraz z modułem mobilnym GIS pracującym w systemie on-line /
off-line,
d. Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu dystrybucji wody,
e. Przeprowadzenie integracji systemu GIS z opracowanym w ramach niniejszego zadania
modelem matematycznym systemu dystrybucji wody,
f. Przeprowadzenie integracji wdrażanych narzędzi informatycznych (systemu GIS i modelu
informatycznego) z systemem bilingowym, funkcjonującym obecnie w przedsiębiorstwie
Zamawiającego,
g. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania
systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwiającym ocenę kondycji technicznej sieci,
w tym również poziom strat wody w sieci wodociągowej,
h. Zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego
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1.2.

Cel projektu

Nadrzędnym celem realizacji projektu pozostaje dostawa i wdrożenie w przedsiębiorstwie
Zamawiającego nowoczesnego systemu zarządzania majątkiem sieciowym, w szczególności
zintegrowanych narzędzi informatycznych, współdziałających ze sobą i umożliwiających wymianę
informacji oraz korzystanie ze wspólnych danych dotyczących aktywów wodociągowo-kanalizacyjnych.
W zakresie funkcjonalności, system powinien umożliwiać wykonywanie następujących działań:
•
•
•
•
•
•

prowadzenie działań w zakresie optymalizacji pracy systemu dystrybucji wody,
prowadzenia bieżącej kontroli stanu hydraulicznych warunków pracy sieci wodociągowej (wraz
z obiektami),
wspomaganie procesów decyzyjnych w obszarze działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych
w obszarze systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
wsparcie procesu obsługi klientów.
kompleksową obsługę poprzez gromadzenie najbardziej aktualnych informacji oraz ich
przetwarzanie, archiwizowanie i analizowanie na dowolnym poziomie szczegółowości, w
zakresie ewidencji aktywów wod-kan,
rejestrowanie i ewidencjonowanie zdarzeń (np. awarie, remonty, przeglądy)

Celem głównym projektu pozostaje uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu
oczyszczania ścieków wraz z regulacją gospodarki osadami ściekowymi oraz wdrożenie system
monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji
deszczowej na terenie aglomeracji Warta.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Warta, rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Warcie
oraz na wdrożeniu system monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji
sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty
2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochrona środowiska wodnego przed
ich niekorzystnymi skutkami w aglomeracji Warta
3. Wzrost liczby mieszkańców aglomeracji Warta korzystających z systemu oczyszczania ścieków
zgodnego z normami i standardami dotyczącymi ścieków komunalnych
4. Zwiększenie efektywności ekonomicznej infrastruktury technicznej w mieście Warta poprzez
poprawę parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególności jej długości i dostępu do niej), rozbudowę
i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz wdrożenie system monitoringu i zarządzania siecią
wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warty
1.3.

Ogólny opis infrastruktury technicznej na terenie miasta Warta

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Warta są wody podziemne występujące w utworach górnokredowych. Miasto Warta zaopatrywane jest w wodę poprzez stację wodociągową
w Małkowie i w Warcie. Ujęcia zostały wyposażone w stacje uzdatniania pracujące w systemie
podawania wody w oparciu o pompy głębinowe, zespoły hydroforów współpracujące z układami filtrów
odżelaziaczy i chloratorów.
W 2018 r. długość sieci wodociągowej wyniosła na terenie Miasta – 20,5 km. Na terenie
aglomeracji Warta funkcjonuje 1 mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Warta wynosiła w 2018 roku 10,4 km.
W ramach realizowanego do końca 2020 r. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na
terenie aglomeracji Warta zostanie wybudowane 9,91 km sieci kanalizacji sanitarnej i 4,5 km sieci
deszczowej. Do sieci przyłączone są zarówno gospodarstwa domowe jak i zakłady produkcyjne oraz
inne obiekty miejskie.
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1.4.

Lokalizacja inwestycji

Miejscem wdrożenia (zainstalowania) systemu GIS oraz oprogramowania do inteligentnego
zarządzania majątkiem sieciowym położonym na terenie aglomeracji Warta będzie siedziba
Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Spółka z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki
9, 98-290 Warta.
System monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, system GIS oraz modelowania
matematycznego zainstalowany zostanie lokalnie na komputerach Zamawiającego. Obszar inwestycji
stanowi również sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie miasta, na której zamontowane zostaną
punkty monitoringu.
System informatyczny GIS oraz programy do inteligentnego zarządzania siecią należy wdrożyć
na serwerach dostarczonych przez Wykonawcę (dopuszczalne rozwiązania „chmurowe”) . Punkty
pomiarowe dostosowane do zdalnego przekazywania danych zlokalizowane będą na terenie
aglomeracji Warta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ściana graficzna do wizualizacji
danych z systemu GIS i systemów monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostanie
zainstalowana w dyspozytorni na terenie oczyszczalni ścieków w Warcie ul. Łódzka 1. Geodezyjny
zestaw do pomiarów terenowych będzie na wyposażeniu działu technicznego Zamawiającego z
siedzibą w Warcie ul. Łódzka 1.
1.5.

Opis stanu istniejącego

Na chwilę przystąpienia do wdrożenia projektu pn. „System monitoringu i zarządzania siecią
wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji oraz na terenie
Gminy Warta - wdrożenie systemu GIS wraz z programem do inteligentnego zarządzania siecią
(oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego przekazywania danych) oraz
zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego” ,Zamawiający nie posiadał i nie użytkował systemu
informatycznego klasy GIS. Ewidencja majątku sieciowego Spółki prowadzona była w oparciu o
dostępne mapy zasadnicze oraz dokumentację wykonawczą i powykonawczą.
1.6.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zrealizowanie inwestycji objętej niniejszym projektem we wszystkich obszarach poprawi przede
wszystkim poziom funkcjonowania i ewidencjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
aglomeracji Warta. Ponadto, wdrożenie systemu klasy GIS zapewni efektywniejszą pracę kadr ZWiK.
System GIS stanowić będzie geoprzestrzenną bazę danych o sieciach i obiektach wodociągowych oraz
kanalizacyjnych, w tym również zbiór danych archiwalnych o zdarzeniach i działaniach na sieciach.
Wprowadzenie systemu GIS pozwoli na efektywniejszą pracę ZWiK. System GIS będzie zarówno
integratorem informacji pochodzących z systemów monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak
i źródłem danych geoprzestrzennych dla programu do inteligentnego zarządzania siecią. Pozwoli na
łatwe aktualizowanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej.
Wdrożenie programu do inteligentnego zarządzania majątkiem sieciowym pozwoli na szybką
identyfikację nieprawidłowości funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wyniku analizy
i przetwarzania danych rzeczywistych otrzymywanych z punktów monitoringu. Pozwoli to na skrócenie
czasu trwania stanów awaryjnych, zmniejszenie strat wody i efektywne zarządzanie zasobami.
Z kolei zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego pozwoli na aktualizowanie i weryfikowanie
danych geolokalizacyjnych sieci oraz armatury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Podstawowymi założeniami do wdrożenia systemu GIS wraz z programem do inteligentnego
zarządzania sieciami wod-kan oraz zakupem geodezyjnego zestawu pozostają następujące czynniki:
▪ bezpieczeństwo przechowywanych danych,
▪ integracja z danymi z urządzeń monitoringu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,
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▪
▪
▪
▪
▪
1.7.

integracja z danymi bilingowymi,
łatwe aktualizowanie baz danych o informacje o awariach, remontach, stanie uzbrojenia,
inspekcjach TV, przeglądach hydrantów i innych,
aktualizowanie i eksportowanie danych w modelu hydraulicznym sieci wodociągowej
efektywne i proekologiczne (środowiskowe) zarządzanie zasobami,
zmniejszenie strat wody.
Definicje

System bilingowy – system informatyczny wspomagający proces rozliczania i fakturowania sprzedaży
dla odbiorcy masowego na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych.
System SCADA – system służący do wizualizacji parametrów pracy sieci i obiektów wod-kan,
monitorowania zmian, archiwizowania danych pomiarowych, kontroli, analizowania danych
i zdalnego sterowania z poziomu głównej lokalizacji (Dyspozytorni) oraz do udostępniania
tych danych innym systemom.
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
98-290 Warta
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada
osobowości prawnej i ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Harmonogram - terminowy plan realizacji przedmiotu Zamówienia, opracowany przez Wykonawcę
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wstępna wersja harmonogramu zostanie
zaprezentowana przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, a następnie zaopiniowana
przez Zamawiającego. Harmonogram należy przygotować w formacie możliwym do
otwarcia w programach będących w posiadaniu Zamawiającego (np. Microsoft Project,
EXCEL, PDF), uwzględniając wzajemne powiązania wszystkich działań oraz
wykorzystywanych zasobów Wykonawcy i Zamawiającego.
Baza

danych GIS – geoprzestrzenna baza danych, zoptymalizowana do składowania
i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie
i poligony.

Umowa-

Umowa wraz z jej Załącznikami i wszelkimi aneksami zawarta pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia na realizację Przedmiotu
Zamówienia.

Architektura Systemu/Oprogramowania - podstawowa organizacja Systemu wraz z Jego
komponentami
/modułami,
wzajemnymi
powiązaniami,
środowiskiem
pracy
(Oprogramowanie Systemowe i Bazodanowe) i regułami ustanawiającymi sposób jego
budowy i rozwoju.
Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu
Zamówienia. Pojęcie obejmuje Dokumentację Projektową, Techniczną, Szkoleniową,
Użytkową oraz Wdrożeniową oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony.
Dokumentacja Szkoleniowa - dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych.
Dokumentacja Użytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego
docelowego użytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Systemu
w trakcie jego eksploatacji, wskazujący "jak" i "co" zrobić w określonej sytuacji, opisujący
komunikaty o błędach zawierający wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu
w szczególności instrukcje Administratora Systemu.
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Dokument Elektroniczny - Dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, poz. 565 z późn. zm.).
Moduł -

część oprogramowania tworząca logiczną całość (Zestaw funkcji Aplikacji zgrupowanych
ze względu na ich zastosowanie oraz cechy wspólne), dostarczająca zbiór
funkcjonalności określonych w OPZ.

Oprogramowanie - Oprogramowanie Aplikacyjne lub oprogramowanie osób trzecich.
Oprogramowanie aplikacyjne (Aplikacja) - rozwiązania aplikacyjne (oprogramowanie/ zbiór
modułów oprogramowania) dostarczane przez Wykonawcę w celu realizacji wszystkich
opisanych przez Zamawiającego Funkcjonalności oraz e-usług rozwiązania aplikacyjne.
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - zbiór wszystkich cyfrowych i analogowych
materiałów (zbiory map oraz dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów,
katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków
danych), geodezyjnych i kartograficznych, służący gospodarce narodowej, obronności
państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Stanowi własność Skarbu Państwa
i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
System informacji przestrzennej (GIS) – system techniczno-informatyczny, na który składają się:
zasób Informacyjny, oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne, uruchamiane na
stanowisku serwerowym i klienckim, w GIS wchodzi oprogramowanie narzędziowe
i oprogramowanie aplikacyjne.
System Monitoringu Sieci i Obiektów Wodociągowych – zespół urządzeń pomiarowych,
telemetrycznych, narzędzi informatycznych, armatury zaporowej i regulacyjnej, służący
do monitoringu pracy sieci i obiektów wodociągowych, umożliwiających ocenę i kontrolę
pracy systemu dystrybucji wody oraz sterowania
System Monitoringu Sieci i Obiektów Kanalizacyjnych – zespół urządzeń pomiarowych,
telemetrycznych, narzędzi informatycznych, armatury zaporowej, służący do
monitoringu pracy sieci i obiektów kanalizacyjnych, umożliwiających ocenę i kontrolę
pracy systemu kanalizacyjnego.
Wdrożenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę od momentu instalacji do momentu
poprawenego
działania
Systemu
w
celu
umożliwienia
samodzielnej eksploatacji Systemu przez pracowników Zamawiającego, a w
szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja Systemu,
przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych, przygotowanie
szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych,
opracowanie i dostarczenie Dokumentacji technicznej i użytkownika, szkolenie
Administratorów oraz świadczenie usług Asysty Technicznej.
Zasoby Informacyjne - zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana
i przetwarzana w Systemie będących własnością Zamawiającego.
1.8.

Ramy czasowe projektu

Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji poszczególnych zadań na
projekcie pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta”,
wspófinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020,Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska”, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, planowany termin zakończenia zadania
pn. System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią
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kanalizacji deszczowej w aglomeracji miasta Warty - wdrożenie systemu GIS wraz z programem do
inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do zdalnego
przekazywania danych) oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego nie później niż do 30
listopada 2020 r.
1.9.

Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem niniejszego zadania pozostaje wdrożenie systemu informatyczno-technicznego,
służącego do usprawnienia procesów zarządzania majątkiem sieciowym, eksploatowanym przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie sp. z o.o. Realizacja zadań stawianych w projekcie wymaga
opracowania i wdrożenia szeregu narzędzi oraz integrującego je systemu informatycznego. Narzędzia
te to przede wszystkim:
•

System
GIS,
zintegrowany
z
modelem
hydraulicznym,
i billingiem,
Model matematyczny systemu dystrybucji wody,
System monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
System SCADA i centralna dyspozytornia
Moduł mobilny GIS
Sprzęt geodezyjny do ewidencji majątku sieciowego Spółki.

•
•
•
•
•

2.

ZAKRES PRAC I DOSTAW OBJĘTYCH PROJEKTEM W ZAKRESIE GIS

2.1.

DANE DO ZASILENIA SYSTEMU GIS i MODELOWANIA

systemem

SCADA

Źródłem danych przestrzennych i opisowych dla systemu informacji przestrzennej oraz modelu
matematycznego będą:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

mapa wektorowa (zasadnicza) w formacie DXF dla obszaru miasta Warta (przekaże
Zamawiający),
baza danych GESUT dla obszaru miasta (przekaże Zamawiający)
warstwy mapy zasadniczej w formacie SHP (opracuje/pozyska Wykonawca),
warstwy z osnową geodezyjną w formacie SHP (opracuje/pozyska Wykonawca),
warstwy z ewidencją gruntów (opracuje/pozyska Wykonawca),
mapy rastrowe w formie tradycyjnej (nieaktualne, w posiadaniu Zamawiającego),
wybrane mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, szkice oraz protokoły odbioru
końcowego, dokumentacja powykonawcza, znajdujące się w zasobach Zamawiającego,
archiwa Zamawiającego zawierające papierową dokumentację z odebranych robót,
protokoły awarii i napraw oraz inne dokumenty o charakterze mapowym
w tym dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych (przekaże
Zamawiający),
dane z istniejącej bazy danych Zamawiającego dotyczące zbytu wody (przekaże
Zamawiający) ,

Dane, o których mowa powyżej w punkcie a., b., f., g., h., i., zostaną przekazane (udostępnione)
Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji zadania.
2.2.

WDROŻENIE SYSTEMU GIS

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu GIS w ZWiK w Warcie:
▪ Zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie platformy GIS w siedzibie Zamawiającego. W zakres
platformy GIS musi wejść niezbędne oprogramowanie, sprzęt i jego konfiguracja (dopuszczalne są
Strona 7 z 39

Opis przedmiotu zamówienia

▪

▪
▪
▪
▪
▪

również rozwiązania chmurowe, wirtualne serwery) o parametrach pozwalających na uzyskanie
uzgodnionych z Zamawiającym funkcjonalności i zakresu gromadzonych danych oraz utrzymanie
ich w okresie trwałości projektu,
Dostawę i wdrożenie aplikacji mobilnej GIS zintegrowanej z platformą na serwerze wskazanym przez
Zamawiającego, (wraz ze sprzętem lub odpowiednio skonfigurowaną usługą w chmurze) pełniącymi
rolę serwera aplikacji w zakresie i o funkcjonalnościach uzgodnionych z Zamawiającym,
Dostawę urządzeń mobilnych (10 szt.) wyposażonych w aplikacje mobilną GIS zgodną
z dostarczoną platformą GIS,
Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystaniem wdrożonych aplikacji i systemów dla użytkowników i
administratorów z nich korzystających,
Dostawę pozostałego niezbędnego sprzętu komputerowego lub dobór odpowiednich parametrów i
konfigurację odpowiednich usług w „chmurze”,
Dostawę, montaż i uruchomienie ściany graficznej do wizualizacji danych z systemu GIS,
Dostawa wymaganych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z systemu.

Wymagania podstawowe dla systemu GIS:
a) Wymagania dla platformy systemowej
1. System stacjonarny i mobilny powinien stanowić integralną całość. Dodatkowo dopuszcza się
zaawansowanego klienta edycyjnego w postaci aplikacji Windows.
2. Dopuszcza się wykorzystanie komponentów na licencji open-source. Zamawiający dopuszcza,
aby funkcjonalności opisane w: punkcie g) Wymagania szczegółowe dla systemu GIS. ppkt. 26
oraz 46-49 były dostępne z poziomu aplikacji desktop. Reszta funkcjonalności opisanych w
3.
4.
5.

6.

niniejszym dokumencie musi być dostępna z poziomu przeglądarki www.
Program musi być zbudowany na serwerowej platformie GIS i serwerowym silniku bazy danych,
Bezpieczny protokół komunikacyjny,
System musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych zapisanych w bazie
danych oraz ewentualnie innych danych trzymanych poza bazą danych (np. załączniki,
podkłady rastrowe, dane OpenStreetMap),
System licencjonowany będzie per serwer (rozbudowa serwera nie może powodować utraty
licencji ani generować dodatkowych kosztów), system nie może być licencjonowany ze względu
na liczbę użytkowników.

b) Wymagania dla architektury systemu
1. Architektura trójwarstwowa: przestrzenna baz danych klasy SQL, serwer aplikacji
(umożliwiający komunikację z innymi systemami poprzez serwisy sieciowe), klienta www
aplikacji bez ograniczenia liczby jednoczesnych dostępów,
2. Architektura modułowa umożliwiająca łatwą rozbudowę systemu o kolejne moduły lub
funkcjonalności,
3. System musi zapewnić pełną integrację graficznej bazy danych z atrybutami opisowymi.
Wszystkie informacje muszą być rejestrowane w jednej lub kilku spójnych i powiązanych ze
sobą relacyjno-obiektowych bazach danych.
c) Wymagania dotyczące otwartości systemu
1. System powinien opierać się na założeniach o otwartości i jawności struktury bazy danych –
Zamawiający otrzyma od Wykonawcy aktualną na dzień odbioru informację o strukturach
dostarczonych i wykonanych baz danych zawierającą dokładny opis tabel, pól i relacji pomiędzy
nimi,
2. System powinien udostępniać możliwość rozbudowy w sposób modułowy oraz umożliwiać
integrację z innymi systemami i bazami danych klasy SQL,
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3. System musi mieć możliwość współpracy z systemami klasy: ERP, ZSI, SCADA, Monitoring,
4. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy pełną dokumentację użytkową i administracyjną
dostarczonych i wykonanych systemów.

d) Wymagania dla baz danych i aplikacji
1. Zastosowana baza danych ma być zoptymalizowana pod kątem zarządzania danymi
przestrzennymi o sieci oraz analiz przestrzennych,
2. Centralna baza danych z możliwością wielostanowiskowego dostępu,
3. Musi działać w sieci internetowej poprzez przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Microsoft
Internet Explorer, Chrome, Edge
4. Musi działać w środowisku Windows (wersja 7 i wyżej),
5. Aktualizowanie danych wprowadzonych do systemu GIS na bieżąco i importowanie danych
z sytemu ZSI raz dziennie z uwzględnieniem wszystkich warstw.
e) Wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych
1. System powinien zapewniać bezpieczeństwo składowanych danych,
2. System powinien być skalowalny i wielodostępny, oraz pozwalać na współdzielenie danych
przez wielu użytkowników (transakcje powinny być realizowane na poziomie pojedynczego
obiektu), blokowanie warstw czy grup obiektów nie jest dopuszczalne,
3. Ma być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie przed utratą danych i dostępem do danych
osób nieuprawionych. Zabezpieczenie przed utratą danych powinno obejmować zapewnienie
ciągłości pracy przy awarii jednego z nośników, na których składowane są dane oraz
mechanizmy automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa.
f)

Wymagania ogólne dla systemu GIS

1. System powinien posiadać przyjazny dostosowany polski interfejs użytkownika
z możliwością dodawania i usuwania dostępu do wybranych narzędzi przez uprawnionego
użytkownika,
2. Wszystkie dane muszą być przechowane w układzie 2000,
3. System nie może być licencjonowany ze względu na liczbę użytkowników,
4. System musi gromadzić i przetwarzać dane graficzne i opisowe zapisane we
współczesnych standardach, gwarantować ciągłość pracy,
5. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności dla użytkowników musi być realizowany poprzez
przeglądarkę www i definiowany na podstawie uprawnień przez administratora Systemu.
W systemie muszą istnieć uprawnienia do każdego narzędzia oraz akcji tak, aby można było
konfigurować uprawnienia w szerokim zakresie (np. uprawnienia dostępu do podglądu,
wydruków mapy, edycji tylko atrybutów konkretnej warstwy, dostęp do informacji o
wodomierzach i odczytach ale bez dostępu do danych osobowych klientów
z systemu, generowanych raportów oraz zestawień, narzędzi analiz sieciowych, uprawnienia
do przeglądania awarii bez możliwości ich edycji, itp.),
6. System ma być dostępny przez stronę www, dodatkowo dopuszcza się pracę zaawansowanego
klienta edycyjnego w postaci aplikacji Windows (klient edycyjny nie może być licencjonowany
pod względem liczby stanowisk) ,
7. System ma być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie przed utratą danych oraz
dostępem do danych osób nieuprawnionych,
8. System ma umożliwiać rejestrację i wykonywanie prezentacji różnego rodzaju danych
o elementach sieci oraz drukowanie map w różnych skalach,
9. System ma mieć możliwość tworzenia (wprowadzania, definiowania) własnych dodatkowych
obiektów,
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10. System ma umożliwiać obliczanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej (modelowanie
hydrauliki oraz jakości wody) na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Wszelkie dane
potrzebne do stworzenia takiego modelu oraz jego wyniki muszą być dostępne z poziomu
aplikacji www.
11. System musi zapisywać aktywność użytkowników wraz z historią zmienianych obiektów
(użytkownik, rodzaj operacji: wstawienie, usunięcie, zmiana, data operacji, itp.). Dane
historyczne powinny zapisywać wszystkie atrybuty obiektu, na którym przeprowadzona
została modyfikacja.
12. System musi mieć możliwość przeglądania historii zmian na wybranym obiekcie wraz
z możliwością przywrócenia stanu do dowolnego momentu z historii przez użytkownika
z odpowiednimi uprawnieniami,
13. System musi mieć możliwość przeglądania operacji dokonywanych przez danego
użytkownika w tym: wykonywane raporty, zmieniane obiekty,
14. System musi posiadać możliwość definiowania uprawnień użytkowników i grup
użytkowników do wybranych elementów Systemu,
15. System musi posiadać otwartą architekturę umożliwiającą w przyszłości współpracę z innymi
systemami,
16. System musi zawierać rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń zgodne z RODO. System
zabezpieczeń oferowanego oprogramowania GIS powinien dawać administratorowi możliwość
zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do
wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych
osób nieuprawnionych,
17. System musi posiadać zaawansowaną kontrolę haseł:
a. złożoność hasła zgodna z RODO,
b. liczbę prób wprowadzania hasła oraz blokadę konta w przypadku przekroczenia liczby
prób,
c. czas życia hasła.
18. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem,
nieupoważnionym dostępem, kopiowaniem, drukowaniem, zabezpieczać dane, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
19. System musi być wyposażony w narzędzie umożliwiające łączenie dowolnych plików
z obiektami zapisanymi w bazie danych, np. wstawienie zdjęć, zeskanowanej dokumentacji
technicznej, umów zawartych z klientami, filmów, itp.,
20. System musi być wyposażony w słowniki terminów branżowych, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym. Dostęp do wprowadzania zmian w słowniku winni posiadać użytkownicy
Zamawiającego.
g) Wymagania szczegółowe dla systemu GIS
1. Prezentacja danych przestrzennych w postaci warstwy wektorowej wraz z atrybutami
opisowymi,
2. Możliwość opcji symbolizacji i etykietowania map,
3. Opcja widoczności obiektów w zależności od skali widoku,
4. Wbudowane mechanizmy uzależnienia widoku mapy od skali widoczności oraz indywidualnych
potrzeb użytkownika (ukrywanie obiektów),
5. Możliwość tworzenia własnych kodów obiektów przez użytkownika,
6. Prezentacja map rastrowych, mapy zasadniczej, ortofotomapy, Open Street Maps. Narzędzie
Google Street View do panoramicznego podglądu ulicy.
7. Narzędzia do nawigacji po mapie (powiększ, pomniejsz, przesuń, pokaż całą zawartość mapy,
poprzedni widok, następny widok, pokaż zasięg warstwy).
8. Możliwość definiowania własnych projektów mapowych dostępnych tylko dla danego
użytkownika. Zapisywanie wybranych warstw, ich właściwości, informacji o aktualnym
położeniu mapy oraz włączonych warstwach. Możliwość upubliczniania tworzonych projektów
dla innych użytkowników,
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9. Definiowanie, modyfikacja i usuwanie dodatkowych warstw wektorowych w systemie wraz z
możliwością ustawienia kolejności wyświetlania, grupowania warstw, dodawania nowych pól i
atrybutów oraz ustawiania widoczności poszczególnych pól w warstwach oraz edytowalności
warstw,
10. Możliwość konfigurowania własnej symboliki przez uprawnionego użytkownika systemu
(przezroczystość, kolor, style linii oraz wypełnień poligonów itp.),
11. Biblioteka graficzna z predefiniowaną symboliką do prezentacji obiektów zgodną
z instrukcjami geodezyjnymi oraz możliwość dodawania i edycji nowych elementów przez
operatora systemu,
12. Możliwość prezentacji zgodną z GESUTem,
13. Możliwość tworzenia dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji,
14. Możliwość łączenia i tworzenia danych tabelarycznych i geograficznych,
15. Zaimplementowane mechanizmy w zakresie zachowania relacji pomiędzy różnymi klasami
obiektów,
16. Zaimplementowane
mechanizmy
w
zakresie
łączenia
danych
adresowych
z lokalizacją geograficzną,
17. Możliwość tworzenia buforów obiektów i innych analiz przestrzennych na danych wektorowych,
18. Zaimplementowane mechanizmy kontroli poprawności przechowywania danych – integralność
geometryczna i opisowa,
19. Możliwość wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria na atrybutach. Wyszukiwanie
po numerze adresowym, ulicy, działce ewidencyjnej. Zaawansowane wyszukiwanie po
dowolnej kombinacji atrybutów istniejących w bazie danych, kreator zapytań do bazy danych.
Możliwość eksportu danych z bazy danych do pliku programu Excel oraz SHP w przypadku
danych posiadających reprezentację przestrzenną,
20. Możliwość selekcji oraz wglądu do wszystkich warstw z bazy danych. Możliwość tworzenia
statystyk po parametrach z bazy danych oraz ich prezentacja na wykresach (np. statystyka
wodociągów pod względem średnicy lub wieku. Możliwość selekcji danych tylko po wybranym
parametrze (np. przyłącza wykonane z PCV). Możliwość eksportu danych z bazy danych do
pliku programu Excel.
21. Możliwość
tworzenia
dowolnych
(pod
względem
ilościowym
i jakościowym): warstw, zestawień, raportów, specjalistycznych analiz jakościowych
i ilościowych oraz widoków wspomagających zarządzaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną
(swobodny język zapytań do bazy danych wg różnorodnych kryteriów) – wyświetlanie wyników
zapytania w postaci graficznej lub w postaci tabelarycznej oraz zapisu do formatu: xls, oraz SHP
w przypadku tabel prezentujących dane przestrzenne,
22. Narzędzia pomiaru – pomiar długości, obwodu, pola powierzchni. Narzędzie musi mieć
możliwość wykonywania pomiarów z dociąganiem do wierzchołków, początków/końców
i krawędzi obiektów z wybranych warstw,
23. Możliwość dodawania i usuwania do każdego obiektu na mapie załączników (filmy, zdjęcia,
dokumenty). Możliwość dodawania zdjęć do różnych typów/kategorii załączników, np. karta
studni deszczowej, dokumenty z odbioru, umowy klienta, awarii sieci. Aplikacja musi umożliwiać
podłączenie do obiektu załącznika już istniejącego w bazie danych bez konieczności dodawania
go z dysku,
24. Aplikacja musi posiadać wykaz wszystkich załączników. Musi istnieć możliwość wyszukiwania
tych załączników (np. po nazwie, typie załącznika) wraz z opcją przekierowania widoku mapy
do obiektu do którego dołączony jest dany załącznik,
25. Możliwość podłączenia załącznika do wielu obiektów na raz,
26. Możliwość hurtowej edycji danych – narzędzie służące do edycji pól opisowych dla wielu
obiektów jednocześnie,
27. Możliwość podłączania zewnętrznych serwisów WMS i WFS przez użytkowników. Dane takie
powinny być wyświetlane równocześnie z danymi dostępnymi w bazie danych systemu GIS,
28. Funkcja przeliczania „w locie” układów współrzędnych - natychmiastowe przełączenie projektu
na pracę np. pomiędzy układem "2000" a "1965",
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29. Narzędzie do zapamiętywania widoków mapy w celu szybkiej nawigacji i/lub zapamiętania
miejsc na mapie, do których chcemy wrócić w przyszłości z możliwością zrobienia opisu. Musi
istnieć dedykowany wykaz z możliwością dostępu do zapisanych "widoków",
30. Narzędzie do pracy wspólnej – proste dzielenie się widokiem mapy na zasadzie linku. Po
kliknięciu w link zakres mapy otwiera się w miejscu zapisanym poprzez link. Link może
uruchomić tylko uprawniony użytkownik (z loginem i hasłem),
31. Możliwość generowania profili podłużnych odcinków sieci i ich prezentacja w formie wykresów
(sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna). Możliwość generowania profilu dla kilku kanałów
jednocześnie wraz z zaznaczeniem studni, rzędnych den kanałów, rzędnych studni oraz
obliczaniem spadków,
32. Możliwość generowania profilu podłużnego terenu na podstawie numerycznego modelu terenu,
33. Możliwość generowania w widoku mapy modelu przedstawiającego dwuwymiarowy model
terenu,
34. Zaimplementowany, gotowy moduł awarii, służący do prowadzenia rejestru/ewidencji awarii na
sieciach. Moduł powinien umożliwiać:
a. Wprowadzanie nowych awarii do systemu przez dyspozytora lub zmiana statusu
z raportu istniejącej w systemie sprawy,
b. Automatyczne nadawanie numeru awarii,
c.

Dodawanie komentarza do awarii,

d. Posiadać przynajmniej dwupoziomowy słownik awarii: TYP (np. sieć wodociągowa,
sieć kanalizacyjna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne) oraz RODZAJ
(np. pęknięty kanał, wyciek na przyłączu, uszkodzony hydrant) z możliwością jego
edycji przez użytkownika,
e. Określanie adresu wystąpienia awarii oraz jej położenia,
f.

Przydzielanie awarii do określonych ekip w terenie (musi działać również
w połączeniu z aplikacją mobilną dedykowaną do pracy w terenie),

g. Wyszukiwanie awarii wg numeru zdarzenia, daty, adresu oraz innych zdefiniowanych
kryteriów,
h. Nadawanie priorytetów poszczególnym awariom,
i.

Wprowadzenie informacji o przyczynie(-ach) awarii,

j.

Wprowadzenie informacji o rodzaju uszkodzenia,

k.

Dodawanie załączników do zdarzenia (zdjęcia, protokoły),

l.

Wprowadzenie czasu trwania awarii,

m. Zmianę statusu awarii,
n. Prowadzenie wykazu aktywnych awarii,
o. Eksport z raportu awarii do pliku formatu PDF. Na raporcie powinny zostać
umieszczone informacje ze zgłoszenia i realizacji awarii oraz wydruk w skali 1:500
przedstawiający miejsce awarii wraz z aktualnie aktywnymi warstwami,
p. Filtrowanie wykazu awarii po dowolnej kombinacji jej
z możliwością eksportu wykazu awarii do pliku formatu xls/xlsx,

parametrów

wraz

q. Generowanie automatycznego raportu z awaryjności sieci do pliku PDF - użytkownik
wybiera zakres dat oraz typ awarii (możliwość wyboru kilku typów jednocześnie)
a system generuje automatyczne podsumowanie w formie wykresu oraz tabeli
prezentujące rodzaje awarii z podziałem niewykonane oraz wykonane ze średnimi
czasami usunięcia dla każdego rodzaju wraz z prezentacją najbardziej awaryjnych
obszarów sieci pod względem ulic oraz adresów.
35. Analiza zasuw do zamknięcia
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System musi posiadać narzędzie do symulowania skutków awarii na sieci wodociągowej na
podstawie jej topologii. System wskaże zasuwy (tylko czynne zasuwy liniowe oraz strefowe),
które należy zamknąć celem zabezpieczenia oraz usunięcia awarii. Dodatkowo system wskaże
przyłącza gdzie nie będzie dostaw wody wraz z podaniem i adresów klientów oraz możliwością
wygenerowania pliku pdf z zaznaczonym obszarem awarii oraz odłączonymi klientami oraz
wskazaniem zasuw do zamknięcia. Operator z tego poziomu będzie mógł wysłać również SMSa bądź maila do klientów objętych awarią (nr telefonów będą czerpane z systemu ZSI).
Użytkownik będzie miał możliwość bezpośrednio z poziomu narzędzia uruchomienia symulacji
hydraulicznej pracy sieci przy zamkniętych zasuwach.
36. Zaawansowane wydruki mapy. Wydruki w formatach od A4 do A0. Możliwość definiowania
własnych szablonów wydruku. Możliwość obrócenia orientacji mapy w celu wydruku obiektu na
jednym arkuszu (np. wydruk odcinka wodociągu wzdłuż ulicy na arkuszu o rozmiarach 297mm
x 1000 mm).
37. Posiadać zaimplementowany, gotowy moduł remontów, służący do prowadzenia rejestru/
ewidencji remontów / napraw na sieciach. Moduł powinien pozwalać na:
a. Określanie daty wykonania oraz miejsca remontu/naprawy,
b. Wprowadzenie danych opisowych dotyczących remontu / naprawy,
c.

Wprowadzenie daty rejestrowania remontu/naprawy oraz proponowanych terminów
rozpoczęcia i zakończenia,

d. Bieżące śledzenie statusu wykonywanego remontu / naprawy,
e. Przydzielanie remontów/napraw dla określonych brygad/osób (musi działać również w
połączeniu z aplikacją mobilną dedykowaną do pracy w terenie),
f.

Dołączenie dokumentacji remontowej, szkiców, rysunków,

g. Nadawanie priorytetu wykonania remontu/naprawy,
h. Wydruk zlecenia remontowego/naprawczego,
i.

Zapis zlecenia w formacie pdf (na zleceniu oprócz danych opisowych zlecenia powinna
również zostać umieszczona mapa w formacie 1:500 prezentująca miejsce zlecenia),

j.

Prowadzenie historii remontów/napraw,

k.

Wyszukiwanie remontu/naprawy wg numeru, daty, adresu oraz innych zdefiniowanych
kryteriów,

l.

Prowadzenie wykazu aktywnych remontów/napraw,

m. Pokazanie ostatnio wprowadzonego remontu/naprawy,
n. Wyświetlanie
listy
tygodniu/miesiącu/roku.

remontów/napraw

do

wykonania

w

bieżącym

38. Zaimplementowany, gotowy moduł inspekcji wideo, służący do prowadzenia rejestru/ewidencji
prowadzonych inspekcji wideo na sieciach. Moduł powinien pozwalać na:
a. Załączanie profili inspekcji video. Moduł będzie integrował system wideo inspekcji
zainstalowany na kamerowozie z systemem GIS.
b. Wprowadzenie daty rejestracji i nadawanie numeru inspekcji,
c.

Wprowadzenie danych opisowych przypisanych do inspekcji,

d. Określenie miejsca inspekcji oraz obiektu monitorowanego,
e. Moduł będzie w sposób automatycznie przyporządkowywał dane z inspekcji do
odpowiednich odcinków kanalizacji oraz będzie prezentował dane z odpowiednich
inspekcji bezpośrednio w systemie GIS na odpowiednich odcinkach kanalizacji.
f.

Określenie czasu inspekcji,

g. Wprowadzenie nazwiska oraz ID inspektora,
h. Określenie rodzaju inspekcji,
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i.

Określenie kierunku inspekcji (z/pod prąd),

j.

Określenie węzłów początkowych/końcowych,

k.

Wprowadzenie parametrów rury (materiał, średnica, inne informacje),

l.

Określenie warunków meteo,

m. Rejestrację obserwacji w postaci tabelarycznej,
n. Zlecenia, propozycje renowacji,
o. Załączanie filmów w dowolnym formacie.
39. Zaimplementowany, gotowy moduł przeglądu hydrantów służący do prowadzenia
rejestru/ewidencji prowadzonego przeglądu hydrantów na sieci wodociągowej. Moduł powinien
pozwalać na:
a. Wprowadzanie nowego przeglądu hydrantów wraz automatycznym nadaniem numeru
przeglądu,
b. Określenie daty wykonania przeglądu hydrantów,
c.

Określenie parametrów przeglądu m.in.: ciśnienie statyczne, przepływ,

d. Wytypowanie hydrantu i przypisanie do numeru przeglądu,
e. Przydzielenie przeglądu dla określonych brygad/osób (musi działać również
w połączeniu z aplikacją mobilną dedykowaną do pracy w terenie),
f.

Dołączenie załączników i komentarzy do przeglądu,

g. Automatyczne dołączenie zdjęć do przeglądu wykonanych urządzeniem mobilnym,
wywołanie aparatu wbudowanego w tablet bezpośrednio z poziomu formatki przeglądu,
h. Wydruk przeglądu wg numeracji lub hydrantu,
i.

Wykaz aktywnych przeglądów,

j.

Wyszukiwanie przeglądu wg numeru przeglądu, hydrantu, adresu oraz innych
zdefiniowanych kryteriów,

k.

Pełna ewidencja historii przeglądów,

l.

Generowanie karty hydrantu do PDF z danymi technicznych danego hydrantu wraz
z parametrami z wybranego przeglądu oraz mapą w skali 1:500 prezentujący hydrant
oraz aktualnie widoczne warstwy w systemie,

m. Wyświetlenie listy przeglądów do wykonania w bieżącym tygodniu/miesiącu/roku.
40. Zaimplementowany, gotowy moduł służebności przesyłu służący do ewidencji prowadzonych
prac dotyczących ustanowienia służebności przesyłu. Moduł powinien pozwalać na:
a. Wprowadzanie nowego obiektu związany z ustanowieniem służebności przesyłu wraz
usytuowaniem geoprzestrzennym po kliknięciu w działkę. Obiekt służebność musi
dziedziczyć automatycznie geometrię z działki dla której jest tworzony oraz musi
przetrzymywać informację (geometrię oraz atrybuty) o odcinkach sieci, które wchodzą
w zakres służebności,
b. Posiadać dedykowany wykaz służebności wraz z możliwością wyszukiwania po
wybranych parametrach, funkcjonalnością przekierowania do konkretnej służebności
na mapie oraz wykazem przewodów, które objęte są służebnością
z możliwością ich podświetlenia,
c.

Określenie statusu obiektu (np. ustanowiona, w trakcie ustanawiania),

d. Określenie atrybutów służebności przesyłu: nr księgi wieczystej, nr repertorium, data
ustanowienia służebności przesyłu, dane właściciela działki, nr działki, adres,
e. Możliwość dołączania dowolnych załączników do służebności,
f.

Generowanie wydruku do PDF z wybranej działki wraz z automatycznym zaznaczeniem
działki oraz przewodów, które wchodzą w zakres służebności. Na wydruku ma być
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również automatycznie wyliczona sumaryczna długość przewodów oraz wykaz
wszystkich przewodów leżących na działce,
g. Posiadać dedykowany wykaz prezentujący wszystkie działki prywatne na których
jeszcze nie ustanowiono służebności a na których znajdują się sieci należące do
przedsiębiorstwa,
h. Posiadać dedykowany wykaz prezentujący działki na których zaszły zmiany od
momentu ustanowienia służebności (np. zmieniła się geometria działki, wybudowano
nowe odcinki sieci, usunięto bądź zmieniono przebieg sieci),
i.

Możliwość tworzenia map tematycznych/projektów mapowych prezentujących sieci
oraz/lub działki z ustanowioną służebnością,

41. Narzędzia umożliwiające tworzenie prostych harmonogramów zdefiniowanych przez
użytkownika - administratora (np. harmonogram płukania sieci wodociągowej, harmonogram
czyszczenia sieci kanalizacyjnej). Narzędzia te powinny pozwalać na:
a. Wprowadzenie zadania zdefiniowanego przez administratora wraz automatycznym
nadaniem numeru zadania,
b. Określenie daty wykonania zadania,
c.

Wytypowanie obiektów i przypisanie do zadania,

d. Przydzielenie zadania dla określonych brygad/osób (musi
w połączeniu z aplikacją mobilną dedykowaną do pracy w terenie),

działać

również

e. Dołączenie załączników i komentarzy do zadania,
f.

Wydruk zadań,

g. Prowadzenie historii zadań,
h. Wyświetlenie listy zadań do wykonania w bieżącym tygodniu/miesiącu/roku,
i.

Proste raportowanie zadań, który będzie zawierał mapę z zaznaczoną awarią oraz
zawierał informacje opisowe wprowadzone do systemu.

42. Możliwość parametryzacji wydruków przez użytkownika, w tym określenie:
a. formatu papieru (standardowe rozmiary papieru oraz zdefiniowane przez użytkownika),
b. rozmiar i położenie elementów szablonu: mapa, legenda mapy, skala, tekst.
43. Wydruki muszą mieć możliwość eksportu do PDF,
44. Możliwość generowania wydruków w formatach innych niż wybrany szablon w celu ich
późniejszego "sklejenia" do pożądanego formatu (np. szablon A2 generowany na 4 kartkach
formatu A4),
45. Możliwość określenia obszaru i skali wydruku mapy przez użytkownika.
46. Edycja danych wektorowych
a. edycja warstw: punktowych, liniowych, poligonowych,
b. edycja: wstawianie, usuwanie, modyfikowanie obiektów oraz wierzchołków, wstawianie
punktu końcowego, wstawianie punktu środkowego, zmiana kierunku linii,
c. automatyczne dociąganie edytowanych obiektów do wybranych obiektów (dociąganie do
punktu, do wierzchołków, krawędzi, do początku/końca, do warstwy). System musi mieć
narzędzia do definiowania dozwolonego dociągania pomiędzy określonymi obiektami,
d. narzędzia do modyfikacji obiektu: narzędzie obróć, przekształcania obiektu, podział poligonu,
rozdziel, rozciągania, przycinania, weryfikacja geoobiektu, cofnij do poprzedniej operacji,
przesuń do następnej operacji, selektor funkcji wodociągu/kanalizacji, sprawdzanie połączeń
sieci (topologia), identyfikacja atrybutów sieci,
e. wstawianie, przesuwanie, usuwanie całych obiektów lub ich wierzchołków,
f. kopiowanie obiektów z jednej warstwy do drugiej,
g. łączenie i dzielenie obiektów (obiekty liniowe oraz poligonowe),
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h. stworzenie zgodnie z ustaleniami Zamawiającego na mapie i ustalenie zakresu danych
atrybutowych tworzonych obiektów (np. komory, przepompownie, szamba),
i. narzędzie do samodzielnego tworzenia dodatkowych, wcześniej niezdefiniowanych nowych
obiektów mapowych i ich atrybutów.
47. Edycja danych atrybutowych
a. możliwość edycji atrybutów opisowych,
b. dedykowane formularze dla warstw własnych (wodociągi, kanalizacja, zbiorniki
bezodpływowe),
48. Historyczność edycji – wszystkie zmiany są rejestrowane i istnieje możliwość prostego powrotu
do stanu historycznego nawet dla pojedynczego obiektu przez użytkownika.
49. Możliwość autoryzacji danych. Wszystkie dane wprowadzane do systemu lub w nim zmieniane
muszą być automatycznie autoryzowane (zapis źródła danych, nazwy operatora, daty i czasu
utworzenia oraz ostatniej modyfikacji),
50. Możliwość importu danych w formacie – shp, dwg, dxf, dgn,
51. Możliwość eksportu danych w formacie - shp, dxf, dwg,
52. Możliwość importu punktów z pliku z zapisanymi współrzędnymi tych punktów (format txt).
System ma posiadać również kreator importu gdzie będzie można zdefiniować sposób
formatowania pliku z danymi wejściowymi (m.in. która kolumna odpowiada za którą
współrzędną, jaki znak oddziela kolejne kolumny, która kolumna odpowiada za opis punktu),
53. Możliwość jednoczesnego podglądu i pracy na danych graficznych oraz opisowych. Dane
opisowe i graficzne powinny być tak zorganizowane, aby wszystkie informacje opisowe
przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach numerycznych mogły być
udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej,
54. Możliwość ewidencji istniejących, wykonywanych, projektowanych sieci wodno –
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i przyłączami a także studni na ujęciach, studni
publicznych, obiektów uciążliwych w strefach ochronnych ujęć oraz przebiegu stref ochrony
pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej ujęć wody podziemnej,
55. Możliwość rejestrowania właścicieli przyłączy i dokumentacji dotyczącej przyłączy,
56. Możliwość podglądu i dodawania przez Zamawiającego wielu podkładów rastrowych (m.in. tif,
ortofotomapy, fotoplany), ich prezentacja i łączenie z danymi wektorowymi,
57. Możliwość budowania piramidy rastrów lub inne mechanizmy wydajnie przyspieszające
podgląd danych rastrowych,
58. Narzędzie do umieszczania danych z inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych wraz
z możliwością podpinania i podglądu zdjęć,
59. Możliwość tworzenia raportów z bazy danych. Prezentacja elementów po atrybutach np. rodzaju
materiału, rodzaju przewodu, funkcji, własności, średnicy, nazwy ulicy, dzielnicy,
60. W oparciu o sieć geometryczną dla sieci kanalizacyjnej System powinien w przypadku
wystąpienia zatoru określić kanały, przyłącza kanalizacyjne powyżej miejsca awarii gdzie może
dojść do cofnięcia się ścieków do budynków. System wyliczy na podstawie danych
z systemu GW-MAX dobowe ilości ścieków powstające na tym obszarze oraz umożliwi eksport
tych danych do pliku formatu *.xslx wraz z wykazem odbiorców oraz ilością ścieków przez nich
generowanych. Obszar sieci objęty zatorem zostanie wyróżniony na mapie poprzez
podświetlenie,
61. Integracja z systemem GW-MAX – system ma posiadać narzędzia umożliwiające na mapie
z poziomu budynku bądź punktu adresowego odczytanie informacji o odbiorcach,
wodomierzach, poborach wody, saldach odbiorców zaczerpniętych z systemu GW-MAX
a. automatyczna replikacja danych z bazy danych systemu bilingowego,
b. wyświetlanie danych kontaktowych kontrahenta - np. telefon, mail, umowy wraz
z typem umowy/symbolem umowy,
c. wyświetlanie danych dotyczących posesji (dane wodomierza - numer wodomierza,
nakładki, daty legalizacji, montażu itp. - z możliwością filtrowania np. same nielegalne),
d. dane o zużyciu - wskazania wodomierza, zużycie,
e. eksport analizy zużyć do Excela,
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Zamawiający udostępni Wykonawcy użytkownika bazodanowego z prawami do odczytu w
bazie danych systemu GW-MAX. Reszta prac niezbędnych do przeprowadzenia integracji
leży po stronie Wykonawcy.
62. System ma udostępniać zagregowane statystyki zbiorcze ze zużyć wody dla wskazanego na
mapie obszaru (zaznaczenie prostokątem oraz wielokątem) bądź wybranych odbiorców
z podziałem na lata i miesiące. Statystyki będą dostępne w formie wykresu (informacja
o zagregowanych zużyciach z min. 3 ostatnich lat w poszczególnych miesiącach) oraz
zestawienia z adresami oraz odbiorcami którzy objęci zostali analizą. System musi również
umożliwiać wybór odbiorców do analizy również poprzez wybór konkretnych adresów
i całych ulic. Musi istnieć możliwość zapisania raz wyselekcjonowanych odbiorców bądź
obszarów z możliwością wykonania ponownej analizy.
63. Analiza z punktu powyżej musi mieć możliwość eksportu danych do pliku xls/xlsx. Plik ten
będzie zawierać:
f.

wykres (opisany punkt wyżej),
zestawienie tabelaryczne na podstawie którego został wygenerowany wykres,
wykaz odczytów oraz zużyć dla każdego odbiorcy z zaznaczonego obszaru za okres
min. 3 lat,
d. zużycia miesięczne - wykaz zużyć w każdym miesiącu dla każdego odbiorcy oraz
licznika za okres min. 3 lat (system powinien wyliczać te zużycia na podstawie średniej
dobowej).
64. Mobilny GIS – Aplikacja na urządzenia mobilne (np. tablet) z zainstalowanym systemem
Android z licencją bezterminową,
65. GIS ma umożliwiać prezentację danych pomiarowych zarówno z punktów monitoringu sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również punktów końcowych zlokalizowanych
u odbiorców wody (przyłącza wodociągowe). Dla spełnienia tego warunku konieczne jest
wystawienie na serwerze zbierającym dane pomiarowe „WebSerwisów” z poszczególnych
urządzeń w otwartym protokole komunikacyjnym. Pozwoli to na ujednolicenie sposobu
prezentacji danych oraz pobieranie danych dla różnych systemów zamontowanych u
zamawiającego (dział sieci wodociągowej, dział sprzedaży wody). Wszystkie zmiany
prezentowane w GIS mają być automatycznie importowane do modelu hydraulicznego sieci i
mają pozwalać na ponowną jego kalibrację.
a.
b.
c.

h) Podstawowa funkcjonalność aplikacji mobilnej
1. Działanie z systemem Android w wersji min. 8 lub nowszej,
2. Działanie w rozdzielczości ekranu co najmniej 1280x800,
3. Dostęp danych rastrowych (Ortofotomapa, Open Street Map, podkłady map sytuacyjnych i
uzbrojenia terenu) oraz wektorowych,
4. Włączanie oraz wyłączanie widoczności warstw oraz podkładów mapowych,
5. Pomiar odległości i powierzchni,
6. Pozycjonowanie przy użyciu sygnału GPS (A-GPS) na mapie,
7. Praca w trybie offline i online,
8. Synchronizacja (przyrostowa oraz pełna - do wyboru) danych,
9. Sterowanie widokiem mapy poprzez gesty (powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie),
10. Obsługa autoobracania oraz automatycznego powrotu do pozycji północ-południe (dostępna
w urządzeniu),
11. Możliwość identyfikacji obiektów,
12. Wyszukiwanie po zdefiniowanych polach obiektów sieci wod-kan (np. po numerach wybranych
obiektów sieci wodociągowej),
13. Wyszukiwanie adresów z kartoteki adresowej GIS,
14. Wyszukiwanie działek z wykazu dostępnego kartotece działek,
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15. Mechanizm symulowania awarii na urządzeniu - wskazanie zasuw do zamknięcia oraz
odcinków sieci wyłączonych z eksploatacji (przyłącza wyróżnione innym kolorem niż sieć
rozdzielcza i magistralna),
16. Dostęp do modułu awarii remontów, inspekcji video, przeglądu hydrantów, harmonogramów z
urządzenia (opis wykonania zlecenia, funkcjonalność wykonania zdjęć bezpośrednio z
obsługiwanej awarii - widoczne w systemie centralnym automatycznie po synchronizacji,
obsługa podpisu elektronicznego, itp.). Obsługa awarii bezpośrednio z tabletu bez konieczności
drukowania dokumentów oraz map,
17. Możliwość podłączania zdjęć do obiektów lub zadań modułowych zrobionych aparatem
wbudowanym w urządzenia mobilne - wykonywanie zdjęć bezpośrednio z poziomu formatki
awarii, przeglądu oraz zleceń,
18. Tworzenie szkiców nowych obiektów sieci wod-kan - edycja danych geometrycznych oraz
opisowych,
19. Mechanizm zgłaszania uwag oraz rozbieżności w danych przez pracowników terenowych.
Uwagi będą następnie wnoszone do zasoby przez uprawnionych pracowników,
20. Podstawowy tryb działania to offline - w tym trybie muszą działać wszystkie narzędzia.
21. Mobilny GIS może być licencjonowany ze względu na liczbę urządzeń a nie liczbę
użytkowników.

i)

Synchronizator aplikacji mobilnej
1. Komunikacja pomiędzy serwerem aplikacji a urządzeniami mobilnymi,
2. Dwa tryby synchronizacji przyrostowa/różnicowa oraz pełna,
3. Synchronizator dba o spójność oraz aktualność danych - rozpoznaje zmiany
w warstwach oraz projektach oraz "dogrywa" brakujące elementy,
4. Automatyczna onlinowa synchronizacja informacji o awariach, rozbieżnościach,
przeglądach hydrantów wraz z załącznikami,

j)

Pozostałe wymagania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

System nie może być licencjonowany ze względu na liczbę użytkowników,
Praca z mobilnym GIS-em wymaga logowania,
Mobilny GIS umożliwia włączanie i wyłączanie widoczności warstw wektorowych
i rastrowych przez użytkownika aplikacji mobilnej GIS,
Mobilny GIS ma możliwość zaznaczania/identyfikacji wybranych obiektów GIS
w ramach dostępnych warstw,
Mobilny GIS ma możliwość odczytania danych opisowych dla zaznaczonego obiektu
zdefiniowanych w ramach projektu aplikacji mobilnej,
Mobilny GIS "na żądanie" pobiera oraz wysyła informacje poprzez sieć wi -fi i GSM z
Bazy Centralnej GIS w zakresie:
a. informacji o awariach, zleceniach, przeglądach hydrantów, inspekcjach,
remontach,
b. warstw wektorowych,
c. podkładów rastrowych oraz danych Open Street Map,
d. użytkowników Systemu wraz z danymi potrzebnymi do logowania,
Przesyłanie informacji pomiędzy mobilnym GIS-em a Centralną Bazą GIS zarówno
poprzez sieć wi-fi jak i sieć komórkową będzie różnicowe/przyrostowe, tzn. przesyłane
będą tylko te elementy między bazami danych, które się zmieniły bądź zostały
utworzone,
Mobilny GIS posiada narzędzia do pomiaru liniowego oraz do pomiaru długości,
obwodu i powierzchni.
Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania Mobilnego GIS jest zdalna
oraz automatyczna, tzn. użytkownik aktualizuje/instaluje oprogramowanie na
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urządzeniu mobilnym poprzez wskazanie linku do pliku instalacyjnego umieszczonego
na serwerze Zamawiającego. Aktualizacja nie powoduje usunięcia d anych z aplikacji,
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych (zachowanie zgodności z wymogami
RODO), system musi zapewniać komunikację szyfrowanym protokołem https, działać
w wirtualnych sieciach prywatnych (VPN) oraz zapewniać odpowiednią złożoność
hasła użytkownika.
k) Wymagania dotyczące szkolenia pracowników
1. Przeszkolenie administratorów z obsługi i administrowania systemu zakończone certyfikatem
ukończenia kursu w wymiarze min. 8 godzin (maksymalny czas szkolenia: 3 godz./doba).
2. Przeszkolenie operatorów/użytkowników edycyjnych systemu w zakresie konfiguracji
i dostosowania systemu do struktury jednostki i podziałów kompetencyjnych oraz edycji danych
w wymiarze min 16 godzin (maksymalny czas szkolenia: 4 godz./doba).
3. Przeszkolenie użytkowników systemu w zakresie podstawowej obsługi - przeglądania danych,
wykonywanie raportów, obsługa modułów awarii, remontów, przeglądów; obsługa urządzeń
mobilnych w wymiarze min. 24 godzin (maksymalny czas szkolenia: 4 godz./doba).
l)

Dodatkowe wymagania i warunki związane z wdrożeniem systemu GIS

1. System powinien być używany w niezależnym środowisku (Windows, Linux) wraz zintegrowaną
bazą danych klasy SQL (np. Oracle, MsSQL, PostgreSQL) bez ograniczeń ilościowych na
użytkowników (również w trybie równoczesnej dostępności).
2. Wykonawca dostarcza, uruchamia system wraz ze skonfigurowaniem wszystkich parametrów
do poziomu pełnej używalności i przeprowadza migrację wszystkich niezbędnych danych.
3. Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i zainstalowania ponosi Wykonawca,
w tym koszty dostarczenia systemu, uruchomienia systemu, szkoleń, dojazdów, ewentualne
koszty licencji bazy danych, migracji danych,
4. Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczony
i zamontowany program wraz aktualizacją i upgrade oprogramowania. W trakcie trwania
gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych
trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia oraz koszty związane z utrzymaniem serwerów.
5. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca, będzie dokonywał przeglądów i konserwacji
programu zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

3.

SYSTEM MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ DO
INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA

3.1.

ZAKRES PRAC I DOSTAW OBJĘTYCH PROJEKTEM MONITORINGU

Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie programu SCADA do inteligentnego zarządzania siecią
wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZWiK w Warcie. Wdrożenie systemu SCADA
obejmuje:
a) Dostawę i wdrożenie programu do obsługi systemu monitoringu na serwerze dostarczonym
przez Wykonawcę (dopuszczalne rozwiązania „chmurowe”),
b) System monitoringu na podstawie jednorazowej licencji,
c) Utworzenie baz danych, umożliwiającej archiwizowanie danych pomiarowych,
d) Wykonanie 7 punktów monitoringu sieci wodociągowej (SUW Warta, 3 punkty pomiarowe w
istniejących komorach pomiarowych, 2 punkty pomiarowe na sieci wodociągowej zasilającej
obszar aglomeracji, 1 punkt pomiarowy na wyjściu sieci wodociągowej poza teren
aglomeracji),
e) Wykonanie 4 punktów monitoringu sieci kanalizacji deszczowej (miejsca zrzutu wód
opadowych z obszaru aglomeracji),
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Zbieranie danych z 4 komór pomiarowych zrzutu ścieków sanitarnych z terenu istniejącego na
terenie aglomeracji Warty szpitala,
g) Zbieranie danych monitoringu przepompowni ścieków w trybie on-line z wykorzystaniem
technologii GPRS – 6 szt.,
h) Zbieranie danych monitoringu oczyszczalni ścieków w Warcie,
i)
Włączenie istniejących punktów pomiarowych zlokalizowanych na wodomierzach o średnicy
powyżej 20 mm do zdalnego przesyłu danych (ciśnienie, objętość, natężenie przepływu) – 35
szt.
j)
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z obsługi programu.
Zakup i dostawa sprzętu, materiałów i aparatury leży po stronie Wykonawcy, natomiast wszystkie prace
montażowe po stronie Zamawiającego.
f)

3.2.

WDROŻENIE PROGRAMU DO INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ
ORAZ KANALIZACYJNĄ

Wymagania względem programu do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową oraz
kanalizacyjną:
1. Wizualizacja danych z pomiarów urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Dostęp do programu na 5 wskazanych stacjach roboczych oraz dodatkowo poprzez
przeglądarkę internetową.
3. Integracja z systemami zewnętrznymi Zamawiającego – wdrażany system GIS oraz
posiadanym przez Zamawiającego systemem GW-MAX.
4. Bilansowanie stref DMA na podstawie punktów pomiarowych wejścia i wyjścia ze strefy (miasto będzie podzielone minimum na 2 strefy, w których bilansowana będzie woda wtłoczona
oraz sprzedana) z automatycznym sumowaniem zużyć w danej strefie z danego okresu.
Porównanie danych: przepływomierze strefowe oraz billing - woda sprzedana.
5. Automatycznego obliczana wskaźników strat wody tj. UARL (Unavoidable Annual Real Losse)
oraz ILI (Infrastructure Leakage Index) zgodnie z metodą IWA – analiza stanu technicznego
sieci.
6. Analiza minimalnych nocnych przepływów.
7. Analiza przepływów ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiająca stwierdzenie wycieków
lub nieautoryzowanych zrzutów.
8. Wykrywanie nieprawidłowości pracy sieci – alarmy przekroczeń progów alarmowych
(wykrywanie awarii) oraz informowanie o nich poprzez alerty sygnały dźwiękowe i wiadomości
SMS.
9. Możliwość ustawienia indywidualnych progów alarmowych.
10. Odwzorowanie mapy terenu / sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na strefy DMA.
11. Możliwość grupowania użytkowników o odmiennych uprawnieniach do korzystania i
modyfikowania danych.
12. Możliwość tworzenia raportów i wykresów– eksport danych i analiz do innych formatów np.
PDF, CSV, XLS.
Dodatkowe wymagania:
1. Przeszkolenie administratorów z obsługi i administrowania programu
2. Przeszkolenie operatorów/użytkowników edycyjnych programu w zakresie konfiguracji
i dostosowania systemu do struktury jednostki i podziałów kompetencyjnych oraz edycji danych
w wymiarze min 16 godzin (maksymalny czas szkolenia: 4 godz./doba).
3. Przeszkolenie użytkowników systemu w zakresie podstawowej obsługi - przeglądania danych,
wykonywanie raportów 24 godzin (maksymalny czas szkolenia: 4 godz./doba).
3.3.

Wymagana integracja danych w systemie typu SCADA lub równoważnym
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W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca zainstaluje nowe oprogramowanie SCADA i dokona
jego konfiguracji umożliwiającej graficzne przedstawienie procesów technologicznych i dokona tego w
szczególności:
•

•
•

poprzez instalację i konfigurację serwera danych oraz wymaganych serwerów aplikacji
umożliwiających wizualizację danych pomiarowych w oprogramowaniu aplikacyjnym
(aplikacjach klienckich),
poprzez zastosowanie dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego zainstalowanego na
wybranych stacjach roboczych Zamawiającego.
poprzez instalację i konfigurację serwerów danych oraz wymaganych serwerów aplikacji
umożliwiających wizualizację danych pomiarowych w oparciu o protokół http(s) w
przeglądarkach internetowych Zamawiającego.

Wykonawca w ramach Kontraktu dokona pełnej konfiguracji i instalacji oprogramowania serwerów
danych i serwerów aplikacji na sprzęcie teleinformatycznym wskazanym przez Zamawiającego.
Oprogramowanie aplikacyjne (nowe lub istniejące) będzie uruchamiane na pulpicie systemu
operacyjnego klasy Windows w postaci okna aplikacji, współdzielącego obszar roboczy użytkownika z
innymi aplikacjami uruchomionymi w systemie.
Użytkownicy SM (system monitoringu)
Każdy użytkownik systemu będzie posiadał określone przez administratora uprawnienia
dostępu do funkcjonalności aplikacji SM. Autoryzacja użytkownika w systemie nastąpi poprzez podanie
nazwy użytkownika i hasła.
Wykonawca dokona następującego podziału użytkowników:
•
•

operator (użytkownik końcowy systemu) - dostęp do wszystkich funkcjonalności
z wyłączeniem funkcji diagnostycznych i konfiguracyjnych;
administrator - pełny dostęp do funkcjonalności systemu (włącznie z diagnostyką
i konfiguracją punktów pomiarowych).

Ekrany wizualizacji będą przedstawiać graficzną reprezentację sieci i procesów technologicznych
obiektów, wraz z dynamicznie zmieniającymi się wartościami odczytów w punktach pomiarowych.
Elementy graficzne na ekranie wizualizacji będą składać się z graficznych symboli statycznych oraz
elementów dynamicznych w postaci aktualizowanych wartości liczbowych, tekstów, symboli, itp.
System umożliwi profilowanie zawartości ekranów wizualizacji w zależności od użytkownika systemu.
Zakres widoczności elementów składowych poszczególnych ekranów wizualizacji w zależności od typu
użytkownika, zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie projektowania systemu monitoringu (SM).
System umożliwi tworzenie szablonów obiektów w celu ich późniejszego zastosowania jako baza do
tworzenia nowych ekranów wizualizacji w przypadku dodawania nowych, monitorowanych obiektów.
Oprogramowanie systemu SM musi między innymi umożliwiać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyświetlanie ekranów synoptycznych przedstawiających aktualny stan obiektów
wyświetlanie elektronicznych zasobów mapowych posiadanych przez Zamawiającego,
zdalne sterowanie,
generowanie alarmów,
generowanie raportów dowolnego typu,
generowanie wykresów/trendów,
rejestrowanie zdarzeń,
rejestrowanie danych historycznych przez okres co najmniej 2 lat,
agregowanie dowolnych danych, które znajdują się w systemie,
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•
•
•

eksportu danych do plików txt, csv, xls itp.
tworzenie skryptów w języku Visual Basic,
dostęp do danych w technologii OPC DA oraz OPC UA (zarówno jako serwer, jak i klient).

Backup. Tworzenie kopii zapasowych
System monitoringu powinien zawierać oprogramowanie i wyposażenie do sporządzania kopii
zapasowych (backup) używanego oprogramowania i do miesięcznego sporządzania kopii zapasowych
(backup) danych i raportów. Powinna istnieć możliwość zapisu obydwu rodzajów kopii zapasowych na
płycie CD-RW/DVD. Kopie zapasowe danych i raportów powinny być łatwo rekonstruowane
i prezentowane przy pomocy tych samych narzędzi, które wykorzystywane są do prezentacji przed
wykonaniem kopii zapasowych.

Do wykonanego systemu SCADA powinny zostać dostarczone kompletne instrukcje obsługi
i eksploatacji. Instrukcje powinny przedstawiać sposób sterowania obiektami w celu uzyskania
prawidłowego i najbardziej efektywnego procesu technologicznego. Niezbędne informacje dotyczące
obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń powinny być dostarczone w języku polskim.
Dokumentację należy dostarczyć w segregatorach.

Wykonawca dostarczy dokumentację w zakresie umożliwiającym uniezależnienie
Zamawiającego od Wykonawcy oraz dającą pełen dostęp i prawo Zamawiającemu do obsługi całego
systemu we wszystkich sytuacjach. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu pełną
dokumentację powykonawczą systemu monitoringu (w języku polskim). Dokumentacja powinna między
innymi zawierać dla wszystkich zainstalowanych aplikacji nośniki instalacyjne, wraz z kluczami
sprzętowymi bądź programowymi umożliwiającymi nieograniczony dostęp do przeglądania
i konfiguracji. Dostarczone oprogramowanie musi być w pełnej wersji nieograniczonej funkcjonalnie
i czasowo.

4.

BUDOWA I WDROŻENIE MODELU MATEMATYCZNEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY

4.1.

Przyjęta koncepcja opracowania modelu matematycznego

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dynamicznego (zmiennego w czasie)
numerycznego modelu systemu dystrybucji wody, w którym odzwierciedlona zostanie istniejąca oraz
projektowana sieć wodociągowa wraz ze wszystkimi obiektami, mającymi wpływ na hydrauliczne
warunki pracy całego systemu. W tym zakresie zamawiający wymaga pełnego odzwierciedlenia
w modelu matematycznym takich obiektów jak: ujęcia wody, zbiorniki, pompownie, komory redukcyjne
wraz z zaworami redukcji ciśnienia.
Opracowanie skalibrowanego matematycznego modelu hydrauliki i jakości systemu dystrybucji
wody funkcjonującego na terenie miasta Warta powinno obejmować:
➢

➢
➢

zebranie i wprowadzenie (za pomocą oprogramowania) danych o eksploatowanym obecnie
systemie dystrybucji wody do modelu hydraulicznego, w szczególności danych o przewodach
wodociągowych, armaturze, obiektach wodociągowych, nastawach eksploatacyjnych
oraz algorytmie pracy ujęcia wody, pompowni/hydroforni oraz zbiornika,
zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej dla potrzeb
kalibracji i weryfikacji matematycznego modelu hydrauliki i jakości wody,
wykonanie dynamicznego modelu matematycznego systemu dystrybucji wody na terenie
aglomeracji Warta,
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w oparciu o pozyskany materiał pomiarowy (poprawnie zarejestrowane ciągi pomiarowe ciśnienia
i przepływu), przeprowadzenie kalibracji modelu sieci wodociągowej,
przeprowadzenie integracji modelu matematycznego sieci wodociągowej z innymi narzędziami
informatycznymi użytkowanymi w przedsiębiorstwie Zamawiającego.

➢
➢

Wymagania dotyczące struktury grafu sieci wodociągowej

4.2.

Model
matematyczny
sieci
wodociągowej
zbudowany
zostanie
w
oparciu
o oprogramowanie komercyjne (kompatybilne w określonym zakresie z ogólnodostępnym
i powszechnie stosowanym standardem EPANET). Model matematyczny systemu dystrybucji wody
musi uwzględniać w swojej strukturze wszystkie obiekty wodociągowe, armaturę zaporową
i regulacyjną, wodomierze (użytkowników systemu wodociągowego), hydranty oraz punkty monitoringu
zainstalowane na sieci. Z tego też względu, w strukturze modelu wymagane jest obiektowe
odzwierciedlenie następujących elementów i składowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przewodów wodociągowych o średnicy większej lub równej DN50 (przewodów rozdzielczych,
magistralnych i głównych przyłączy),
Armatury zaporowej i regulacyjnej (zasuwy liniowe, armatura regulacyjna, zawory zwrotne i
dławiące),
Hydrantów,
Zbiorników,
Ujęć wody,
Stacji uzdatniania wody (w sposób uproszczony),
Pompowni, tłoczni, stacji podnoszenia ciśnienia, hydroforni,
Reduktorów ciśnienia i pozostałej armatury regulującej,
Obiektów specjalnych,
Punktów monitoringu sieci wodociągowej,
Użytkowników systemu wodociągowego (odbiorców wody),
Algorytmów sterowania pracą sieci i obiektów wodociągowych.

Model matematyczny musi odzwierciedlać w swojej strukturze wszystkich odbiorców
(użytkowników systemu wodociągowego), wszystkie przewody magistralne, rozdzielcze oraz
ważniejsze przyłącza. Dopuszczalne jest grupowanie odbiorców w pojedynczych węzłach
(obszar o promieniu max 50 m).
Model hydrauliczny należy zaprojektować w systemie otwartym tzn. umożliwiającym
Zamawiającemu jego modyfikację np. poprzez dodanie/likwidację nowych przewodów, odbiorców, pkt.
pomiarowych czy elementów sterowania.
Docelowo, opracowany model matematyczny sieci wodociągowej należy zintegrować z bazą
danych o użytkownikach systemu wodociągowego (bilingiem) oraz systemem GIS oraz narzędziami
informatycznymi/modułami, umożliwiającymi ocenę technicznej kondycji sieci wodociągowej .
4.3.

Dane do budowy modelu sieci wodociągowej

Podstawę do opracowania matematycznego modelu systemu dystrybucji wody dla aglomeracji
Warta stanowić będą następujące materiały:
a. Opracowana w ramach niniejszego zadania baza danych GIS;
b. Dostępne mapy zasadnicze w skali 1:500, 1:1000, 1;2000 i 1:2500 z układem sieci
przewodów wodociągowych i danymi o położeniu wysokościowym przewodów
i uzbrojenia (materiały znajdujące się w archiwum Zamawiającego, które Zamawiający
dla potrzeb realizacji zadania udostępni w formie nieskalibrowanych skanów lub formie
papierowej)- Zamawiający
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c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

informacje o średnicach, materiale, wieku przewodów (wg. posiadanych informacji
Zamawiającego);
informacje o istniejących punktach zasilania sieci wodociągowej – położenie, geometria
zbiorników, krzywe pracy pomp (o ile są dostępne), itp. - Zamawiający;
informacje o hydroforniach zlokalizowanych na sieci wodociągowej – położenie, krzywe
pracy pomp (o ile są dostępne) - Zamawiający;
rozbiory wody przez poszczególnych odbiorców z co najmniej 1 roku z okresem zapisu
minimum co 1 miesiąc, przekazane przez Zamawiającego jako plik eksportu danych z
systemu bilingowego - Zamawiający;
informacje o innych elementach uzbrojenia mających wpływ na warunki hydrauliczne w
sieci wodociągowej, np. zamknięte odcinki przy pomocy zasuw – lokalizacja, wielkość
elementu uzbrojenia, charakterystyka stanu - Zamawiający;
informacje o puntach sprzedaży wody poza sieć wodociągową – lokalizacja, wielkość
sprzedaży - Zamawiający;
dane pomiarowe z pracy ujęć i zbiornika - Zamawiający;
numeryczny model terenu - Wykonawca;

k. archiwalna dokumentacja Zamawiającego dotycząca sieci wodociągowej, awarii,
remontów itd. - Zamawiający
4.4.

Metodyka budowy i kalibracji modelu matematycznego systemu dystrybucji wody

Wymagane jest, aby model hydrauliczny sieci wodociągowej powstał zgodnie
z najnowszą wiedzą w zakresie projektowania, eksploatacji i symulacji komputerowej sieci
wodociągowych. Wszelkie niezapisane wymagania lub opisy wykonania prac przy tworzeniu modelu
hydraulicznego sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą sztuką tworzenia modeli
hydraulicznych sieci wodociągowych. W kwestiach niejasnych w trakcie wykonywania modelu
Wykonawca winien jest złożyć zapytanie do Zamawiającego w celu określenia odpowiedzi i decyzji, co
do niejasnej kwestii wykonania danej części modelu hydraulicznego.
Węzły obliczeniowe dzielą sieć na odcinki obliczeniowe. Odcinek obliczeniowy to odcinek
przewodu wodociągowego o identycznych warunkach hydraulicznych na całej jego długości. Węzły
obliczeniowe należy przyjmować:
w miejscach rozgałęzień przewodów,
na końcówkach przewodów,
w miejscu zmiany średnicy przewodu wodociągowego,
w miejscach zmiany chropowatości (zmiana materiału lub istotna zmiana chropowatości
ze względu na wiek przewodu),
e. w miejscu podłączenia dużego odbiorcy mającego duży wpływ na rozbiór wody na odcinku,
f. w miejscu najwyżej lub najniżej położonym na trasie odcinka, jeżeli punt ten nie jest tożsamy z
punktem końcowym lub początkowym odcinka,
g. w dodatkowych punktach pośrednich w przypadku wystąpienia bardzo długiego przewodu,
h. na przewodach rozdzielczych, których długość przekracza 200m występują liczne przyłącza
wodociągowe.
a.
b.
c.
d.

Odcinki obliczeniowe należy przyjmować dla wszystkich przewodów magistralnych, przewodów
rozdzielczych większych lub równych DN45 oraz głównych przyłączy. Odcinki obliczeniowe
w przypadku przyłączy do odbiorców kończą się w miejscu położenia wodomierza głównego.
4.5.

Kampania pomiarowa na sieci wodociągowej

Wykonawca przeprowadzi kampanię pomiarową, uwzględniającą również testy hydrantowe.
Kampania zasadnicza obejmująca pomiary ciśnień węzłowych oraz pomiary przepływu wykonana
Strona 24 z 39

Opis przedmiotu zamówienia
zostanie dla celów kalibracji modeli matematycznych. Po zakończeniu kampanii, wykonawca
przeprowadzi analizę i ocenę jakości pozyskanego materiału pomiarowego pod kątem wykorzystania
do przeprowadzenia kalibracji modelu. Termin przeprowadzenia kampanii pomiarowej musi
gwarantować poprawność uzyskanych odczytów z urządzeń pomiarowych.
Do kalibracji modelu hydraulicznego należy wykorzystać wyniki z wszystkich stałych punktów
monitoringu obiektów wodociągowych, którymi dysponować będzie w danym momencie Zamawiający
oraz wyniki z tymczasowych - dodatkowych punktów pomiarowych, którymi powinien dysponować
Wykonawca.
Wykonawca przeprowadzi kampanię pomiarową na sieci wodociągowej zamawiającego przez
okres co najmniej 1 tygodnia (bez przerwy) z wykorzystaniem tymczasowych punktów pomiarowych
ciśnienia w ilości co najmniej 10 szt. Wbudowany w urządzenie przetwornik ciśnienia urządzenia
pomiarowego musi zapewniać pomiar ciśnienia w zakresie od 0 do 10 bar z dokładnością ≤ 0,5%
zakresu pomiarowego, zaś dla układu magistral w zakresie od 0 do 16 bar z dokładnością ≤ 0,5%
zakresu pomiarowego.
Kampania pomiarowa zostanie przeprowadzona przy użyciu urządzeń pomiarowych Wykonawcy, przy
czym wymagane jest, aby pomiar wykonywany był w tym samym czasie. Rejestracja danych powinna
odbywać się trybie cyklicznym lub liniowym z interwałem wynoszącym co najwyżej 15 minut. Urządzenia
muszą zapewniać możliwość zapisu przynajmniej 86 400 rekordów. Pomiary powinny być
przeprowadzone pod nadzorem pracowników Zamawiającego.
Ocena jakości pozyskanego materiału pomiarowego pod kątem przeprowadzenia kalibracji
modelu matematycznego przedstawiona zostanie w raporcie z przeprowadzonej kampanii pomiarowej.
Ponadto, do raportu dołączone zostaną pliki z zarejestrowanymi ciągami pomiarowymi.
4.6.

Wymagania dotyczące dokładności modelu

Zakłada się poprawność skalibrowanego modelu dla każdej z wymienionych wyżej
24-godzinnych sesji ciągłych pomiarów weryfikacyjnych, przy osiągnięciu maksymalnego błędu
natężenia przepływu:
➢

błąd +/- 10% dla 85% pomierzonych wartości w punktach pomiarowych,

➢

błąd +/- 5% dla 75% pomierzonych wartości w punktach pomiarowych,

oraz ciśnienia:
➢

błąd +/- 5% wartości strat ciśnienia lub 1,5 m wysokości słupa wody, dla 90%
pomierzonych wartości w punktach pomiarowych (należy wybrać większą wartość
błędu),

➢

błąd +/-10% wartości
w punktach pomiarowych,

➢

błąd +/-15% wartości strat ciśnienia lub +/-2 m wysokości słupa wody dla 100%
pomierzonych wartości w punktach pomiarowych (należy wybrać większą wartość
błędu);

strat

ciśnienia,

dla

95%

pomierzonych

wartości

- napełnienia/poziomu wody w zbiorniku:
➢

różnica między wielkościami poziomu wody w zbiornikach uzyskanymi jako wynik
symulacji (obliczeń modelu) a wielkościami zarejestrowanymi w czasie pomiarów
napełnienia zbiorników (pomiar poziomu wody w zbiornikach) nie może przekraczać 15
cm dla 95% pomierzonych wartości w zbiornikach.
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Wartości procentowe pomierzonych wartości odnoszą się do poprawnie zrealizowanych
pomiarów. Należy odrzucić ewidentnie błędne pomiary przy sprawdzaniu poprawności modelu.
Weryfikacja modelu oznacza sprawdzenie jego zgodności ze zjawiskami rzeczywistymi (dane z
monitoringu). Weryfikacja musi opierać się na materiale pomiarowym nie wykorzystywanym do
kalibracji modelu. Wykonawca przeprowadzi weryfikację modelu stosując te same kryteria oceny,
które wymagane były przy kalibracji modelu.
4.7.

Wymagania dotyczące integracji modelu numerycznego systemu dystrybucji wody

Model numeryczny systemu dystrybucji wody należy zaprojektować w systemie otwartym, tzn.
umożliwiającym Zamawiającemu jego modyfikację np. poprzez dodanie/likwidację nowych przewodów,
odbiorców, pkt. pomiarowych czy elementów sterowania.
Wymaga się, aby wybrany program narzędziowy, w którym zostanie zbudowany model
numeryczny sieci wodociągowej spełniał następujące założenia:
1. Współpraca z bazą GIS opisującą majątek trwały, pobór wody oraz grupującą dane
z monitoringu.
2. Wspomaganie procesu budowy i aktualizacji modelu – funkcjonalność wykorzystywana w
przypadku istotnych zmian dotyczących struktury sieci, rozbiorów wody oraz zmiany
parametrów pracy obiektów wodociągowych.
3. System musi być zintegrowany z systemem GIS w taki sposób, aby wszelkie dane niezbędne
do budowy oraz obliczania modelu hydraulicznego były z systemu GIS pobierane
automatycznie bez dodatkowych akcji po stronie użytkownika bądź systemu do modelowania
(np. zmiana chropowatości, dodawania charakterystyk pomp, dodawania rezerwuarów,
dodawania rzędnych, średnich rozbiorów klientów, profili rozbioru klientów, itp.). Dodatkowo
system GIS musi automatycznie wizualizować wyniki modelowania z opcją uruchomienia
symulacji "w czasie" (symulacja dobowa oraz tygodniowa).
4. Wspomaganie procesu kalibracyjnego w oparciu o dane pochodzące z monitoringu.
5. Kalibracja modelu systemu wodociągowego musi być prowadzona w oparciu o dane pozyskane
z wykonanych punktów pomiarowych oraz przeprowadzoną kampanię pomiarową tzw. w czasie
normalnych warunków pracy systemu (model dnia przeciętnego) oraz w warunkach
zwiększonych rozbiorów.
6. Model musi umożliwiać automatyczny dobór średnic przewodów wodociągowych oraz
zapewniać wspomaganie procesu ich modernizacji/wymiany.
7. Wymagane są rodzaje modeli umożliwiające:
a. analizę hydrauliki pracy sieci wodociągowej w różnych okresach jej funkcjonowania
(wykonawca opracuje scenariusze obliczeniowe co najmniej dla 3 różnych okresów
funkcjonowania sieci wodociągowej, tj. dla okresu letniego, zimowego oraz
pozasezonowego);
b. działania pod kątem optymalizacji pracy systemów dystrybucji wody
z uwagi na koszty pompowania;
c. działania pod kątem zwiększenia niezawodności dostaw wody do odbiorców
d. modelowanie stanów awaryjnych związanych z awarią określonych elementów
systemu, np. wyłączeniem przepompowni/stacji uzdatniania wody, ujęcia wody;
e. zarządzanie pracą systemu wodociągowego w stanie normalnym i awaryjnym,
f. wspomaganie wydawania warunków technicznych przyłączania odbiorców,
g. analizy hydrauliczne związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej.
4.8.

Wymagania względem programu symulacyjnego

W ramach zadania, Zamawiający wymaga dostarczenia 1 licencji dla nieograniczonej ilości
użytkowników programu symulacyjnego do prowadzenia obliczeń hydraulicznych i jakościowych
warunków pracy sieci wodociągowej, wersja umożliwiająca przeliczenie modelu o wymaganej strukturze
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grafu sieci w tym samym czasie. Aplikacja do prowadzenia obliczeń symulacyjnych powinna być
wyposażona w szereg narzędzi usprawniających zasilenie modelu danymi, przeprowadzenie jego
aktualizacji, wspomagających proces kalibracji i optymalizacji kosztów pompowania. Wymagane jest,
aby dostarczony i wdrożony program symulacyjny spełniał co najmniej następujące wymagania:
➢
➢
➢

➢

Licencja musi umożliwiać obsługę sieci wodociągowej w aglomeracji miasta Warta, z
możliwością ewentualnego rozszerzenia licencji w przyszłości.
Zalecane jest, aby oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu było dedykowane zarówno
do modelowania sieci wodociągowych, jak również kanalizacyjnych,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie do modelowania hydraulicznego
sieci, które umożliwi prowadzenie symulacji i edycji przygotowanego i skalibrowanego modelu
hydraulicznego sieci wodociągowej,
Oprogramowanie do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej musi spełniać
wymagania sprecyzowane w niniejszym opracowaniu.

Minimalne wymagania dotyczące oprogramowania do modelowania sieci wodociągowej:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

obliczenia ciśnienia, natężenia przepływu, dopływów i odpływów, prędkości przepływu, strat
ciśnienia, spadków ciśnienia,
symulacja stanów dynamicznych w sieciach na podstawie zadanych kryteriów oraz dla
określonych sytuacji (np.: otwarcie/zamknięcie zasuwy, pożar, awaria rurociągu),
funkcje do analizy wydajności sieci,
obliczanie jakości wody,
obliczanie zapotrzebowania wody dla węzłów na sieci na podstawie średniego dziennego
zużycia,
możliwość wstawiania, obliczania i analizowania nowych oraz obecnych obiektów (hydrofornie,
zbiorniki, rury, itp.)

Ponadto, Zamawiający oczekuje, że dostarczone oprogramowanie posiadać będzie wbudowane
moduły umożliwiające:
a. wykonywanie analiz dotyczących wydatków hydrantów,
b. przeprowadzenia obliczeń płukania sieci z możliwością zdefiniowania ciągu przewodów
poddawanych płukaniu i parametrów hydraulicznych,
c. prowadzenie obliczeń energochłonności funkcjonowania systemu dystrybucji wody
z możliwością wprowadzenia różnych grup taryfowych dla poszczególnych obiektów
wodociągowych,
d. zarządzanie energią i prowadzenie optymalizacji pracy układu z uwagi na zmniejszenie
energochłonności,
e. projektowanie nowych przewodów wodociągowych z możliwością definiowania warunków
brzegowych do doboru średnic przewodów;
f. zasilanie modelu danymi z różnych źródeł, np. z plików *.dxf, *shp, baz danych ACCESS, plików
Excel, ORACLE, dBase V.

5.

SEKTORYZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Koncepcja sektoryzacji sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Warta zakłada utworzenie 2
opomiarowanych stref kontroli przepływu i monitoringu ciśnień węzłowych. W procesie sektoryzacji sieci
wodociągowej należy uwzględnić:
➢

strefa powinna umożliwiać ocenę indywidualną i porównawczą obszarów sieci z uwagi
na bieżące warunki ich pracy (parametry techniczne i ekonomiczne, zużycie wody,
awaryjność itd. ),
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

6.

każda strefa powinna być opomiarowana przepływomierzem na wejściu i wyjściu ze
strefy,
każdy przepływomierz, powinien być dobrany do przepływów i podłączony do systemu
w standardzie co najmniej GSM/GPRS w sieci 3G,
w obrębie strefy DMA różnice wysokości powinny być niewielkie – strefa powinna być
przygotowana do zarządzania ciśnieniem,
w obrębie strefy należy wyróżnić wszystkie grupy odbiorców (szpitale, nietypowi
odbiorcy) i prowadzić dla nich monitoring ciągły rozbioru wody,
strefy DMA muszą być projektowane tak, aby możliwe było zarządzanie ciśnieniem
w obrębie strefy,
dopuszcza się zmianę zasięgu stref oraz lokalizacji punktów pomiarowych na sieci w
stosunku do lokalizacji wskazanych we wstępnym podziale na strefy, jeśli z analizy
wyniknie taka konieczność i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,
wszystkie wybudowane punkty pomiarowe muszą znajdować się w granicach
aglomeracji Warta.

WYMAGANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH SYSTEMU MONITORINGU SIECI
WODOCIĄGOWEJ

6.1.

Wymagane standardy urządzeń pomiarowych

Wszystkie urządzenia pomiarowe mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać atest PZH (na
kontakt z wodą pitną). Praca systemu powinna być zautomatyzowana w maksymalnym, opłacalnym
stopniu. Wymagany wkład codziennej obsługi ze strony Operatora powinien być zminimalizowany.
Należy zastosować urządzenia zgodne ze stanem najnowszej techniki. Minimalne wymogi w zakresie
materiałów przedstawiono poniżej.
6.2.

Wymagania ogólne w zakresie rozbudowy systemu monitoringu sieci wodociągowej

Najważniejszym elementem projektowanego systemu monitoringu sieci wodociągowej będzie centralna
dyspozytornia, rozbudowana i zaadaptowana dla potrzeb prowadzenia monitoringu.
Funkcje gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych powinny być
realizowane za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych na terenie centralnej dyspozytorni.
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania niezbędnego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wszelkich niezbędnych urządzeń
pośredniczących w komunikacji między punktami pomiarowymi a oprogramowaniem SCADA.
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu SCADA.
Niezależnie od przyjętego rozwiązania, należy doprowadzić do odpowiedniego zwizualizowania
procesów zachodzących w punktach monitoringu sieci wodociągowej.
Całość urządzeń i sprzętu komputerowego pośredniczącego w komunikacji między punktami
pomiarowymi a oprogramowaniem SCADA powinna posiadać zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku
zasilania podstawowego z sieci energetycznej – podtrzymanie poprzez zasilacze UPS przez
przynajmniej 30 minut. Z przyczyn związanych z serwisowaniem urządzeń, wybór urządzeń UPS
powinien uwzględniać istniejącą tego rodzaju infrastrukturę u Zamawiającego.
W ramach rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej przewiduje się:
1. Utworzenie w aglomeracji miasta Warta dwóch stref pomiarowych DMA (District Meter Area).
Zakłada się wybudowanie 3 punktów pomiaru ciśnienia i przepływu na przewodach magistralnych (DN
160, DN 225, DN110) oraz wyposażenie 3 istniejących komór na rurociągach (DN160, DN100, DN200)
w pomiar przepływu i ciśnienia. Każdy z punktów powinien być wyposażony w układ telemetryczny z
rejestracją wartości mierzonych i ich transmisją GSM/GPRS.
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Punkt pomiarowe składać się muszą z :
●
●
●
●

przepływomierza elektromagnetycznego,
czujnika ciśnienia zamontowanego na rurociągu
2 zasuw odcinających,
układu rejestrująco-transmisyjnego w słupku pomiarowym

Wymagania dla słupków pomiarowych
Słupek pomiarowy powinien stanowić obudowę o kształcie walca i kolorze zbliżonym do czerni oraz
umożliwiać:
1. zabudowę identycznych wkładek patentowych tak by były otwierane tym samym
kluczem,
2. umieszczenie tabliczki informacyjnej o numerze punktu pomiarowego,
3. montaż pakietu baterii o napięciu 24 VDC, z którego zasilany będzie rejestrator
parametrów sieci wodociągowej,
4. zabudowę rejestratora z komunikacją GSM/GPRS wraz z modułem komunikacji
lokalnej RS485 protokołem ModBUS RTU,
5. zabudowę anteny GSM w sposób zapewniający utrzymanie optymalnego poziomu
sygnału CSQ i braku dostępu do anteny z zewnątrz po zamknięciu „słupka
telemetrycznego”,
6. zabudowę skrzynki zaciskowej do podłączenia sygnałów pomiarowych,
7. zabudowę magnetycznego czujnika otwarcia,
8. zabudowę przetwornika przepływomierza z jego bateriami,
9. łatwy dostęp do elementów wyposażenia wewnętrznego,
10. ochronę zabudowanych urządzeń przed aktami wandalizmu oraz w momencie otwarcia
słupka sygnalizację zdarzenia w systemie,
11. opcjonalne wykonanie połączenia wyrównawczego pomiędzy przewodem
wodociągowym, przyłączem pomiarowym i stelażem słupka telemetrycznego w celu
wyrównania potencjałów.
2. Włączenie istniejących punktów pomiarowych zlokalizowanych na wodomierzach o średnicy powyżej
20 mm do zdalnego przesyłu danych (ciśnienie, objętość, natężenie przepływu) – 35 szt. Miejsce
lokalizacji wodomierzy należy uzgodnić z Zamawiającym. Przewiduje się wyminę wodomierzy o
następujących średnicach:
DN 50 – 4 szt.
DN 40 – 13 szt.
DN 32 – 11 szt.
DN 25 – 7 szt.
Wymaga się aby wszystkie wodomierze pochodziły od jednego producenta.
3. Zbieranie danych dotyczących wtłaczanej wody do sieci wodociągowej z istniejącej stacji uzdatniania
wody w Warcie

6.3.

Wymagania w zakresie pomiarów ciśnienia sieci wodociągowej

Do pomiarów ciśnienia w sieci wodociągowej należy stosować urządzenia montowane na
odpowiednio przygotowanym króćcu pomiarowym, umiejscowionym w komorze pomiarowej lub innym
miejscu, umożliwiającym łatwy montaż czujnika pomiarowego. Zamawiający dopuszcza również pomiar
ciśnienia realizowany przy pomocy zintegrowanego urządzenia, stanowiącego moduł telemetryczny z
wbudowanym czujnikiem i przetwornikiem ciśnienia wewnątrz urządzenia. Połączenie sieci
wodociągowej (przewodu wodociągowego) z urządzeniem pomiarowym należy realizować wówczas
przy pomocy elastycznego przewodu systemowego, umożliwiającego przekazanie ciśnienia z przewodu
wodociągowego do czujnika. Należy zastosować urządzenia o sygnale wyjściowym:
a)
b)

pętla prądowa 4-20mA lub interfejs z protokołem Modbus – w przypadku urządzenia do
pomiaru ciśnienia zasilanego z sieci energetycznej;
napięciowy 0÷5V dc lub interfejs komunikacyjny z protokołem Modbus –
w przypadku urządzenia do pomiaru ciśnienia zasilanego bateryjnie.
Strona 29 z 39

Opis przedmiotu zamówienia

Należy dobrać urządzenie o dokładności pomiarowej 0,5 % wartości mierzonej w zakresie do 10 bar.
Zapewnić stopień ochrony czujnika IP68. Zastosować urządzenia, materiały i elementy montażowe
wykonane z materiałów niekorodujących np. w wykonaniu kwasoodpornym.

Wymagania w zakresie pomiarów strumieni przepływu w sieci wodociągowej

6.4.

Dobór średnic przepływomierzy należy przeprowadzić przy zastosowaniu dynamicznego modelu
sieci wodociągowej. Wymagane jest stosowanie przewężeń i urządzeń pomiarowych odpowiedniej
klasy, zapewniających zmniejszenie względnych błędów pomiarowych, w szczególności w okresie
nocnych przepływów. Względy błąd pomiarowy „E” dla punktu pomiaru przepływu obliczony dla wartości
średniodobowych przepływu nie powinien przekraczać 1% (dla prędkości strumienia przepływu
większego od 0,1 m/s). W ramach realizacji zadania, należy dobrać urządzenia:
a) przystosowane do pracy w warunkach środowiskowych, w jakich zostanie zainstalowane;
b) do zabudowy na przewodzie wodociągowym bezpośrednio w ziemi. Wszystkie elementy muszą
być odporne na występujące warunki gruntowo-wodne. Sposób zabudowy musi być zgodny z
warunkami technicznymi określonymi przez producenta;
c) posiadające pięcioletnią gwarancję funkcjonowania bez konieczności prowadzenia prac
serwisowych w przypadku instalacji urządzenia na przewodzie wodociągowym
bezpośrednio w ziemi;
d) o dokładności pomiarowej 0,2% wartości mierzonej udokumentowanej świadectwem
kalibracji „na mokro”;
e) w którym elektrody pomiarowe, elektrody detekcji pustego rurociągu oraz elektrody uziemiające
ze stali nierdzewnej lub innego materiału muszą spełniać minimum parametry stali nierdzewnej.
Ponadto, należy:
Uzgadniać z Zamawiającym średnicę przewężenia pomiarowego,
Zapewnić możliwość prawidłowego pomiaru prędkości przepływu wody w obu kierunkach, w
zakresie prędkości od 0,1 m/s do 3 m/s.
➢ Zastosować przyłącze kołnierzowe PN10 (maksymalne ciśnienie nominalne 1 MPa).
➢ Zagwarantować pracę urządzenia przy temperaturze wody: minimum od 0°C do + 50 °C oraz
przy temperaturze otoczenia: minimum od -20°C do + 55 °C;
➢ Możliwość generowania zdarzeń w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wcześniej
wartości przepływu,
➢ częstotliwość próbkowania (wzbudzenia) na poziomie przynajmniej 3 Hz – przepływomierze
dedykowane do zasilania sieciowego o średnicy nominalnej czujnika do DN300 mm oraz
przynajmniej 1 Hz (ustawialna na stałe) – przepływomierze dedykowane do zasilania
bateryjnego/akumulatorowego o średnicy nominalnej czujnika do DN300 mm (niezależnie od
wartości częstotliwości wzbudzenia, przyjmowanej za optymalną przy zasilaniu
bateryjnym/akumulatorowym),
➢ czujnik wraz z obudową połączeń kablowych o stopniu ochrony minimum IP68 (przed i po
wykonaniu połączeń),
➢ w przypadku zasilania z instalacji 230 V – przepływomierze dedykowane do zasilania
sieciowego w wykonaniu na przyłącze 230 V,
➢ w przypadku zasilania bateryjnego / akumulatorowego – energooszczędne przepływomierze
dedykowane do zasilania bateryjnego; przepływomierz powinien być dostarczony i
zainstalowany wraz z dedykowanym zestawem baterii producenta o pojemności umożliwiającej
pracę przepływomierza przez co najmniej 2 lata.
➢
➢
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Wymagania odnośnie przetwornika przepływomierza:
•
•
•
•
•
•

wyświetlacz wraz z przyciskiem/przyciskami funkcyjnymi,
wyposażony w funkcje autodiagnostyczne (kontrola obwodu cewek),
kontrola poziomu baterii (dla przetworników zasilanych bateryjnie),
przechowywanie rejestrowanych danych w pamięci nieulotnej,
zabezpieczany hasłem,
konfiguracja i komunikacja z modułem telemetrycznym poprzez port szeregowy RS232/485
i otwarty protokół komunikacyjny np. MODBUS,
stopień ochrony minimum IP67,
wbudowany zegar RTC z możliwością synchronizacji przez port szeregowy,
możliwość zmiany częstotliwości pomiarów przez port szeregowy,
odczytu wartości przepływu chwilowego, sumatora, kierunku przepływu w danej chwili oraz
wprowadzenie niezbędnych nastaw i parametrów kalibracyjnych za pomocą protokołu
komunikacyjnego;
odczytania statusu urządzenia oraz zmiany parametrów konfiguracyjnych w sposób
bezpośredni lub zdalny;

•
•
•
•

•

Moduł telemetryczny (transmisji danych GSM/GPRS)

6.5.

Rejestrator parametrów sieci wodociągowej z możliwością transmisji danych pomiarowych w
technologii GSM/GPRS/SMS, powinien spełniać wymagania opisane poniżej. Transmiter GPRS
powinien spełniać następujące wymagania:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

6.6.

wbudowany czterozakresowy modem GSM 850/900/1800/1900 MHz wraz z homologacją,
wysyłanie powiadomień SMS i transmisja pakietowa GPRS,
stopień ochrony IP minimum 67
jednoczesna obsługa co najmniej 2 kart SIM różnych operatorów sieci (lub technologia MIM)
wraz z funkcją automatycznego nawiązywania/wznawiania połączenia (dotyczy wersji
sieciowej),
możliwość odkręcania i przedłużania anteny GSM,
wbudowany wyświetlacz co najmniej 4-liniowy wraz z przyciskami funkcyjnymi
obsługa, konfiguracja i programowanie w języku polskim (producent zapewnia stosowne,
dedykowane oprogramowanie komputerowe),
możliwość zdalnej konfiguracji, diagnostyki i programowania,
funkcje autodiagnostyczne,
zapis danych w pamięci nieulotnej z rozdzielczością przynajmniej 1 sekundy,
synchronizacja z zewnętrznym serwerem czasu,
praca w temperaturze otoczenia w zakresie przynajmniej -20 ÷ 50 ºC,
wbudowany czujnik temperatury (dopuszczalna współpraca z zewnętrznym czujnikiem
temperatury),
dostęp do ustawień zabezpieczany hasłem,
przynajmniej dwa porty szeregowe RSxxx,
protokół MODBUS do komunikacji z przetwornikami urządzeń pomiarowych,
wejścia impulsowe.

Wymagania dotyczące zasilnia punktów pomiarowych lub równoważnym
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Z uwagi na brak możliwości podłączenia wszystkich punktów pomiarowych do sieci
energetycznej o napięciu 230V lub innym, w zastępstwie przewiduje się zasilanie w postaci
akumulatorów żelowych 12V, baterii lub źródeł równoważnych.
W obiektach wodociągowych, w których dostępne jest zasilanie sieciowe, wszystkie punkty
i urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu należy zasilić z sieci NN.
6.7.

Transmisja danych i wymagany protokół komunikacyjny

Do transmisji danych zarejestrowanych w punktach pomiarowych należy wykorzystać urządzenia
pracujące w technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach GSM – GPRS. Wykonawca
systemu monitoringu powinien zwrócić szczególną uwagę na zachowanie spójności przesyłanych
danych w przypadku transmisji przez łącza narażone na duże zakłócenia, opóźnienia odpowiedzi
i częste retransmisje. Każdorazowo należy zbadać poziom sygnału GSM w projektowanym punkcie
pomiarowym. Wymagane jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń dla mierzonych
i archiwizowanych danych, np. zabezpieczenie danych sumą kontrolną, wprowadzenie ID dla każdej
ramki protokołu. Każdy odczytywany i zapisywany rejestr w urządzeniu powinien posiadać swój
niepowtarzalny numer, co umożliwia jednoczesny dostęp do dowolnych rejestrów urządzenia w jednej
ramce.
CIŚNIENIE
•
•
•
•
•
•
•
•

rejestrację ciśnienia w punkcie pomiarowym,
raport dobowy z pomiarów średniego ciśnienia w każdym z punktów pomiarowych,
raport dobowy z maksymalnego ciśnienia w każdym z punktów pomiarowych wraz z
markerem czasu,
raport dobowy z minimalnego ciśnienia w każdym z punktów pomiarowych wraz z
markerem czasu,
raport miesięczny ze średniego ciśnienia w każdym z punktów,
przekroczenie maksymalnego ciśnienia granicznego zadanego przez eksploatatora,
(eksploatator musi mieć możliwość wprowadzenia tej wartości do systemu ),
przekroczenie minimalnego ciśnienia granicznego zadanego przez eksploatatora
(eksploatator musi mieć możliwość wprowadzenia tej wartości do systemu).

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (Strumień przepływu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

rejestrację przepływu chwilowego zgodnie z zadanym interwałem pomiarowym,
raport dobowy z zarejestrowanych przepływów sumarycznych (za daną dobę),
raport dobowy z przepływów średnich w poszczególnych godzinach,
rejestr sumarycznej objętości wody, która przepłynęła w kierunku zgodnym
z kierunkiem pomiaru,
rejestr sumarycznej objętości wody, która przepłynęła w kierunku przeciwnym do
kierunku pomiaru,
raport miesięczny z wartości średniodobowych,
raport dobowy i miesięczny z przepływów maksymalnych,
raport dobowy i miesięczny z przepływów minimalnych,
rejestrację minimalnego nocnego przepływu i zestawianie w raporty,
przekroczenie minimalnego nocnego przepływu (MNP) powyżej wartości progowej
zadanej przez eksploatatora.

MONITORING SIECI KANALIZACYJNEJ

Ogólna koncepcja opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji
Warta zakłada:
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➢
➢
➢
➢

Zbieranie danych monitoringu przepompowni w trybie on-line z wykorzystaniem technologii
GSM-GPRS,
Zbieranie danych z monitoringu oczyszczalni ścieków w Warcie,
Wykonanie 4 punktów monitoringu sieci kanalizacji deszczowej,
Zbieranie danych z 4 komór pomiarowych zrzutu ścieków z terenie lokalizowanego na terenie
aglomeracji Warta szpitala.

Koncepcja monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zakłada prowadzenie monitoringu
ciągłego. Monitoring stały powinien polegać przede wszystkim na ciągłej, stałej rejestracji parametrów,
które przekazywane są za pomocą infrastruktury GSM/GPRS do systemu informatycznego (SCADA).
Dane te są kolejno magazynowane i przetwarzane, a wyniki z dostarczanych pomiarów podlegają
wizualizacji. Ze względu na stałe umieszczenie punktów pomiarowych na sieci kanalizacji sanitarnej
wymaga się, aby urządzenia w nich użyte charakteryzowały się:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7.1.

Odpornością na warunki zewnętrzne,
Odpornością na warunki hydrauliczne,
Odpornością na agresywny charakter ścieków,
Odpornością na braki zasilania energetycznego,
Posiadaniem funkcji diagnostycznych na miejscu,
Odpowiednią wielkością pamięci, aby nie zostały utracone dane w związku z awarią
przekazu zdalnego via GSM/GPRS,
Możliwością zmniejszenia poboru energii, w celu oszczędzania baterii,
Możliwością powiązania z innymi systemami informatycznymi niż tylko dedykowany
system producenta urządzenia.

Pomiar przepływu w punktach zrzutu ścieków deszczowych

Wymagania dotyczące punktów zrzutu ścieków deszczowych
- możliwość podłączenia min. 3 sond jednocześnie:
·
sonda poziomu w standardzie 4-20mA
·
sonda prędkości i poziomu lub dowolna sonda z interface’em RS485 Modbus
·
sonda prędkości w standardzie 4-20mA lub dowolna sonda z interface’em RS485
Modbus
- wykonanie IP68
- czytelny podświetlany wyświetlacz i ergonomiczna klawiatura pozwalając na konfigurację
podstawowych parametrów bez konieczności podłączania urządzenia do komputera
- pełna zarządzalność urządzeniem
·
lokalna za pomocą dedykowanego oprogramowania
·
zdalna za pomocą dedykowanego oprogramowania,
·
systemu SCADA poprzez protokół ModBUS TCP/ RTU
- nieulotna pamięć wewnętrzna przechowująca zdarzenia, alarmy oraz zebrane próbki pomiarowe
przesyłanie danych wg zadanego harmonogramu z możliwością przejścia do trybu online w
momencie wystąpienia zdefiniowanego alarmu
- funkcja wysyłania alarmowych wiadomości SMS o konfigurowalnej treści do zdefiniowanych
odbiorców
- ograniczenie liczby wiadomości alarmowych informujących o tym samym zdarzeniu
- możliwość definiowania różnych progów alarmowych w różnych porach doby
- możliwość zmiany konfiguracji urządzenia bez utraty szczelności IP68
Rejestrowane parametry
• natężenie przepływu
• ilość przepływającego medium
• poziom medium w badanym kanale
• prędkość przepływu medium
• temperatura mierzonego medium
• stan naładowania akumulatora zestawu
• parametry serwisowe umożliwiające analizę pomiarów
• alarmy
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Komunikacja
• Komunikacja zdalna przez GSM/GPRS (opcjonalnie NB-IoT, LTE CAT-M1 i Wize 169MHz)
• RS-485
• obsługiwane protokoły ModBUS RTU, ModBUS TCP, ACDC
Zasilanie:
• ładowalne zestawy akumulatorowe pozwalające na szybką wymianę w punkcie pomiarowym

8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PROJEKTOWANYCH
PUNKTÓW MONITORINGU

Dla wytypowanych punktów pomiarowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w zakresie
wymagań dotyczących systemu monitoringu i zbierania danych, w dokumentacji projektowej powinny
zostać zawarte poniższe wymagania:
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

Projekt
powinien
uwzględniać
wykonanie
kompletnego
system
transmisji
i zbierania danych z punktów pomiarowych w istniejącym systemie SCADA;
Dla punktów pomiarowych, projekt powinien w podstawowym stopniu uwzględniać niżej
wymienioną funkcjonalność systemu:
−
monitorowanie parametrów technologicznych i ich rejestrację z zadeklarowanym
cyklem;
−
archiwizację i przetwarzanie danych;
−
wizualizację;
−
rejestrację i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów wyświetlanych
na ekranie monitora;
−
raportowanie w formie standardowych wydruków raportów związanych
z dokumentowaniem rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych
zgodnie z żądaniami obsługi;
Projekt powinien uwzględniać wykonanie zapisu dostępnych i uzgodnionych parametrów do
bazy systemu SCADA,
Dodatkowo należy przewidzieć zaprogramowanie przypisania parametru lokalizacji punktu
pomiarowego. Nazwę punktu należy ustalić z użytkownikiem;
Należy uwzględnić rejestrację danych w trybie buforowym i ich wysyłanie do stacji
nadrzędnej. Ponadto organizacja cykli transmisji danych winna być oparta o cztery cykle, tj.:
−
cykliczny z zdefiniowanym interwałem;
−
zdarzeniowy (zdefiniowane przez użytkownika alarmy);
−
na żądanie operatora;
−
buforowy;
Należy zoptymalizować przesył danych pod kątem uniknięcia ich nadmiarowości;
Należy zapewnić możliwość zdefiniowania alarmów, do których mogą być przypisane
zasoby wewnętrzne. Dla alarmów monitorujących przekroczenie wartości powinno być
możliwe zdefiniowanie wartości progowej, kierunku przekroczenia wartości progowej i
histerezy;
Należy przewidzieć automatyczną, dobową synchronizację zegara czasu rzeczywistego
modułu telemetrycznego z zegarem serwera wizualizacji. Wszystkie urządzenia powinny
mieć ustawiony czas UTC;
Należy
zapewnić
rejestrację
danych
w
module
telemetrycznym
tak,
aby w przypadku braku komunikacji rejestrowane dane wraz z poprawnymi stemplami
czasowymi zostały przesłane do serwera SCADA po przywróceniu komunikacji oraz były
dostępne na wykresach;
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j.

9.

Wykonawca systemu zobowiązany jest przekazać Spółce w wersji edytowalnej,
niezabezpieczonej w żaden sposób konfiguracje i wersje źródłowe kodów dla wszystkich
urządzeń i systemów programowalnych i konfigurowalnych;

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO OBSŁUGI SYSTEMU GIS, MODELOWANIA
MATEMATYCZNEGO I SYSTEMU MONITORINGU

9.1.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SERWERA GIS

Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera do obsługi baz danych z monitoringu sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz systemu GIS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
9.2.

Obudowa: 3,5" z maks. 12 dyskami twardymi wymienianymi bez wyłączania systemu.
2U standardowa ramka
Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów i obsługą pamięci RAM DDR4
2666 MT/s
Min 2 porty sieciowe 1GbE
Procesor: 2,4GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 9,6GT/s, 11MB pamięci podręcznej, 85W, DDR4-2400
(2 szt.)
Pamięć RAM 64 GB RAM DDR4
Kontroler zdalnego dostępu Karta obsługi zdalnego dostępu.
Wewnętrzna pamięć masowa: Min 2 dyski 800GB SSD SAS
2 dyski 2TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys. obr./min 3,5-calowy; dysk twardy wymienialny bez
wyłączania systemu
Kontroler dysków PERC H330 kontroler RAID, karta, niskoprofilowa
Zewnętrzny napęd USB DVD-ROM 8x
Zasilacze: podwójny nadmiarowy zasilacz wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), 1100W
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚCIANY GRAFICZNEJ

Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać ścianę graficzną w dyspozytorni w układzie 2 x 2 monitory
„bezszwowe” i wyposażyć całe stanowisko do wizualizacji mapy GIS, modelu hydraulicznego, danych
z monitoringu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz monitoringu
oczyszczalni ścieków. Sprzęt komputerowy użyty do wykonania ściany graficznej musi spełniać
minimów wymagania opisane poniżej:
Matryca:
▪ Rodzaj panelu: S-IPS z podświetleniem Direct LED,
▪ Użyteczna powierzchnia [cale/cm]: 1,210 x 680,
▪ Wielkość ekranu [cale/cm]: 55 / 139,
▪ Proporcje obrazu: 16:9,
▪ Jasność [cd/m²]: 500, 300 w trybie Eko,
▪ Kontrast: Kontrast statyczny 1200:1; kontrast dynamiczny 150000:1,
▪ Kąty widzenia [°]: 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1),
▪ Czas reakcji [ms]: 12,
▪ Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60,
▪ Haze Level [%]: 44,
▪ Obsługiwana orientacja obrazu: Ekranem do góry; Pionowa; Pozioma.
Rozdzielczość:
▪ Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 przy 60 Hz,
▪ Obsługa na złączach DisplayPort i HDMI: 3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200;
1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz);
640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz),
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▪

Obsługa na złączu HDMI: 4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz);
480i (60 Hz).

Złącza:
▪ Wejścia wideo analogowe: 1 x D-sub 15 pin,
▪ Wejścia wideo cyfrowe: 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP);
Gniazda OPS: 1,
▪ Wejścia audio cyfrowe: 1 x HDMI; 1 x Interfejs DisplayPort,
▪ Kontrola wejścia: przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit,
▪ Wyjścia wideo cyfrowe: Wyjścia DisplayPort x 1 (złącze przelotowe: DisplayPort, DVI-D, HDMI,
gniazda rozszerzeń interfejsów, OPS),
▪ Kontrola wyjścia: Sieć LAN 100 Mbit,
▪ Funkcje pilota: LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input; Zdalne sterowanie przez
podczerwień.
Właściwości mechaniczne, elektryczne, czujniki:
▪ Szerokość ramki [mm]: 1,2 (dół/prawa); 2.3 top/left; 3.5; odległość między dwoma sąsiednimi
ekranami 3,7,
▪ Mocowanie VESA [mm]: 4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6,
▪ Stopień ochrony: IP40 (przód); IP20 (tył),
▪ Pobór mocy [W] 138 w trybie Eko, 185,
▪ Zarządzanie energią: VESA DPMS,
▪ Czujnik temperatury: Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania
uruchamianych działań,
▪ Czujnik NFC,
▪ Praca 24h/7,
▪ Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]: +0 to +40,
▪ Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]: 20 to 80.
Mocowanie:
Ściana zostanie zainstalowana z wykorzystaniem stalowej konstrukcji trwale mocowanej do ściany,
podłogi lub sufitu. Dostarczone uchwyty mają umożliwiać wyjęcie każdego monitora bez konieczności
demontażu sąsiednich monitorów – uchwyty typu POP-OUT oraz umożliwią kalibrację mocowania
monitorów w celu uzyskania jednolitej powierzchni ściany wizyjnej za pomocą niezależnej, 8-pozycyjnej
regulacji.

Procesor obrazu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wejścia wideo: HDMI, DVI, DisplayPort, RGBHV YPrPb,
Wejścia audio: HDMI i DisplayPort: embedowane cyfrowe audio o impedancji 20kΩ,
Wyjścia wideo: HDMI RGB 4:4:4,
TOSLINK: Optyczne audio cyfrowe (stereo),
Zgodność formatów HDMI v1.4 / DVI v1.0 / DisplayPort v1.2 HDCP v1.4,
Głębia kolorów 8-bit / 10-bit / 12-bit,
EDID Zaawansowane zarządzanie EDID.

Wejścia:
▪ Wideo
▪ Audio

6x cyfrowe i 1x analogowe RGB
6x cyfrowe i 7x analogowe stereo

Wyjścia:
▪ Wideo

1x HDMI/DVI
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▪

Audio

1x optyczne cyfrowe, embedowane HDMI

Złącza wejściowe:
▪ HDMI/DVI 4x HDMI 19-pinowe złącze żeńskie,
▪ DisplayPort 2x 20-pinowe złącze żeńskie z blokadą,
▪ Analog RGB 1x HD15 (VGA) złącze żeńskie,
▪ Analog Audio 7x stereo 3.5mm złącze żeńskie,
▪ Zasilanie 1x IEC C14 złącze zasilania.
Złącza wyjściowe:
▪ HDMI/DVI 1x HDMI 19-pinowe złącze żeńskie,
▪ Audio cyfrowe 1x TOSLINK Optyczne złącze żeńskie (wyjście stereo),
▪ Audio analogowe 4x 3.5mm złącze żeńskie.

Zarządzanie:
▪ Konfiguracja Web Interface, RS232, Ethernet, pilot IR, przyciski na panelu przednim,
▪ Możliwość instalacji w szafie typu Rack.

9.3.

KOMPUTER W OBUDOWIE SZAFY RACK

Intel i7 szóstej generacji (wynik CPU Mark PassMark min. 9900pkt), pamięć RAM 16GB, 2xSSD
256GB RAID, bezprzewodowa klawiatura i mysz, obudowa przeznaczona do montażu w szafie RACK,
system Windows 7/8/10 PRO.

10. SPRZĘT DO INWENTARYZACJI MAJĄTKU ZAMAWIAJĄCEGO
ZAKUP GEODEZYJNEGO ZESTAWU POMIAROWEGO
W ramach realizacji prac i dostaw objętych niniejszym projektem, wykonawca dostarczy
geodezyjny zestaw pomiarowy. Wdrożenie w tym zakresie obejmie:
▪ Dostawę kompletnego geodezyjnego zestawu pomiarowego do siedziby Zamawiającego,
▪ Przeprowadzenia szkolenia pracowników z technik pomiarów GPS/GNSS, obsługi
zakupionego geodezyjnego zestawu pomiarowego oraz jego integracji z wdrażanym
systemem GIS
Wymagania do geodezyjnego zestawu pomiarowego
Odbiornik GPS/GNSS RTK do pracy w sieci ASG-Eupos (parametry minimum):
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

wieloczęstotliwościowy
odbiornik
GNSS
RTK
geodezyjny,
zintegrowany
z anteną GNSS z technologią śledzenia niskich satelitów i w trudnych warunkach, odpornością
na interferencje, eliminacją sygnałów wielodrożnych,
minimum 72 kanały oraz odbiór sygnałów GNSS (GPS+Glonass)
równoczesne śledzenie sygnałów GPS: L1 C/A, L2C, P, L1/L2 pomiar fazy na obu
częstotliwościach
aktywny odbiór sygnału L5 GPS
aktywny pomiar i śledzenie satelitów systemu Glonass: L1 C/A, L1/L2 kod P, L1/L2 pomiar fazy
na obu częstotliwościach
aktualizacja pozycji: min. 10 Hz
dokładność wyznaczania pozycji/wysokości (RMS):
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−
−
h)

statyczna [mm+ppm] minimum: 5+0.5/5+1 (poziomo/pionowo)
kinematyczna RTK [mm+ppm] minimum: 10+1.0/20+1 (poziomo/pionowo)
odbiór poprawek z systemu ASG-Eupos poprzez sieć internet w technologii GSM/GPRS
w protokole NTRIP
i)
pełna współpraca z systemem ASG-Eupos – pomiary w technologii; RTK, VRS, FKP, DGPS,
pomiary statyczne - bez ograniczeń
j)
antena GNSS zintegrowana z odbiornikiem – o znanych parametrach kalibracji centrum
fazowego
k) warunki pracy:
temperatura pracy (przechowywania): -40°C do +65°C (-40°C do +75°C)
wilgotność; 100%, kondensowanie
wodoodporność: minimum IP67
wstrząsy i wibracje: odporność na upadek z wysokości 2 m. do 40G, norma MIL
l)
wbudowana pamięć wewnętrzna dla rejestracji obserwacji statycznych
m) porty: RS-232, Bluetooth
n) zasilanie:
komplet
wymiennych
baterii
do
pracy
przez
min.
10
godzin,
z możliwością podłączenia zewnętrznego źródła zasilania
o) komunikacja z kontrolerem poprzez Bluetooth
Kontroler do odbiornika GPS (parametry minimum)
kontroler musi być tej samej firmy co odbiorniki GNSS,
system operacyjny; Windows Mobile 5.0 lub nowszy,
pamięć wewnętrzna min. 256 MB
możliwość rozbudowy pamięci; gniazdo kart pamięci CF lub SD
komunikacja z odbiornikiem poprzez Bluetooth
porty:
RS-232,
USB,
Bluetooth
*
3
(możliwość
równoczesnej
komunikacji
z min. 3 urządzeniami)
g) wyświetlacz; kolorowy, dotykowy i podświetlany,
h) zasilanie z baterii Li-Ion przez minimum 15 godzin
i)
klawiatura; pełna alfanumeryczna (1 litera pod jednym klawiszem)
j)
warunki pracy - odporność:
k) temperatura pracy (przechowywania): -30°C do +60°C (-40°C do +70°C)
l)
wilgotność; 100% skondensowana
m) woda, piasek, pył: IP67 minimum
n) wstrząsy i wibracje: odporność na upadek z wysokości 1.0 m. normy MIL
o) wbudowany w kontroler modem GSM/GPRS z możliwością szybkiej wymiany kart SIM różnych
operatorów komórkowych
p) kontroler może być wykorzystany do kontroli tachimetru
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oprogramowanie kontrolera (parametry minimum)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

polskie menu,
licencja programu na urządzenie mobilne (odbiornik) oraz na urządzenie typu dasktop (komputer
stacjonarny lub laptop)
firmowe oprogramowanie producenta sprzętu
obsługa pomiarów GPS/GNSS RTK, VRS RTK, FKP RTK i DGPS oraz statyka
(w systemie ASG-Eupos)
moduły obliczeniowe, zestaw funkcji COGO
tyczenie punktów, linii, tras
praca w państwowych i lokalnych układach współrzędnych,
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powinno umożliwić wizualizację podczas pomiaru: liczby obserwowanych satelitów, wartości
współczynnika PDOP, RMS średnie błędy współrzędnych wyznaczonego punktu, typ
rozwiązania.
i)
tworzenie raportów z pomiaru bezpośrednio w kontrolerze,
j)
export/import danych w formatach: dxf i txt (jako minimum)
k) kodowanie (możliwość definiowania atrybutów, szybkie kodowanie)
l)
umożliwia definiowanie klawiszy skrótów
m) umożliwia obsługę tachimetrów różnych producentów
h)

Akcesoria do zestawu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

tyczka kompozytowa wraz z podpórkami – 1 szt.,
sztywna waliza transportowa – 1 szt.,
statyw drewniany – 1 szt.,
spodarka z pionem optycznym – 1 szt.,
adapter; spodarka – antena GNSS – 1 szt.,
uchwyt do kontrolera – 1 szt.,
karta pamięci (SD lub CF) min 1 GB – 1 szt.
okablowanie, ładowarki, instrukcje obsługi – 1 komplet
podzespoły odbiornika i kontrolera jednego producenta

Dodatkowe wymagania
Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników z technik pomiarów GPS/GNSS, obsługi
zakupionego geodezyjnego zestawu pomiarowego oraz jego integracji z wdrażanym systemem GIS
w wymiarze min. 8 godzin.
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