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1. Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach pod nazwą 

„Modernizacja oraz doposażenie szaf sterowniczych ITS w urządzenia do analizy wybranych 

parametrów środowiskowych” W opracowaniu przedstawiono opis przedmiotu zamówienia 

dotyczący modernizacji oraz doposażenia szaf sterowniczych IT zlokalizowanych na skrzyżowaniach  

z sygnalizacją świetlną. 

2. Doposażenie szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnych w system 

analizy parametrów środowiskowych 
W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi system analizy 

parametrów środowiskowych w istniejących szafach sterowniczych sygnalizacji świetlnej 

zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.  Parametry istniejących szaf sterowniczych: 

• wymiary szafy: WxDxH 1650x450x1250 (wymiar D dachu 485 dach wysunięty od frontu), 

• szafa dwukomorowa, 

• lewa komora z profilami montażowymi 27 U na rozstawie 19'' wyposażona w półkę stałą  

o głębokości 250mm, półkę wysuwalną o głębokości 350mm z pełnym wysuwem oraz panel 

dystrybucji napięć 3 U 

• prawa komora z profilami montażowymi 27 U na rozstawie 21'' wyposażona w ramkę uchylną 

19'' 12 U, płyty wypełniające oraz uchwyt montażu bocznego z szyną DIN 35 mm 

• płyta montażowa na całej szerokości szafy, z otworami mocowania kabli i zestawem szyn DIN 

35 mm, 

• płyta montażowa boczna z otworami mocowania kabli, 

• zamek rozłączający na boku prawej komory centralnie na panelu ok. 70mm poniżej górnej 

krawędzi ściany bocznej, 

• w prawej komorze przepust piankowy, 

• listwa zasilająca w lewej komorze 9-gniazdowa bez włącznika, 

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia szafy sterowniczej na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. 

UWAGA: Wyposażenie poszczególnych szaf sterowniczych może się różnić od tego przedstawionego 

na poniższym zdjęciu 
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Lokalizacje skrzyżowań objętych niniejszym zadaniem przedstawiono w załączniku nr 1. 

System analizy parametrów środowiskowych powinien posiadać następujące cechy: 

• urządzenie centralne zlokalizowane w każdej szafie sterowniczej, do którego podłączone są 

wszystkie czujniki parametrów środowiskowych, 

• urządzenie centralne musi być wyposażone w port sieciowy LAN i komunikować się z 

wykorzystaniem protokołów m.in. HTTP, SNMP a także wymieniać dane za pomocą formatu 

XML; 

• urządzenie centralne musi mieć możliwość synchronizowania czasu ze wskazanym przez 

Zamawiającego serwerem SNTP, lub ręczne ustawianie daty/czasu, 

• urządzenie centralne musi być wyposażone (opcjonalnie) w klienta WiFi wykorzystującego 

osobną adresację IP niż interfejs LAN, oraz posiadać możliwość jego administracyjnego 

wyłączania, 

• urządzenie centralne musi być wyposażone w co najmniej 

o 2 porty RJ-11 do podłączania czujników systemowych (min. 3 czujek) – obsługa czujek 

temperatury, wilgotności 

o 2 porty typu terminal block (złącza śrubowe) do podłączania czujników binarnych 

(np. zalanie, dym, otwarcie drzwi, ruch, zbicie szyby, zanik napięcia) 

• urządzenie centralne musi umożliwiać (opcjonalnie) montaż w szafie rack 19” 1U za pomocą 

dedykowanych akcesoriów montażowych, 

• system musi umożliwiać zdefiniowanie min. 2 adresów e-mail oraz 2 numerów telefonów do 

powiadamiania w przypadku wystąpienia alarmu / przekroczenia zakresu bezpiecznego przez 

jedną z wartości monitorowanych, 

• system musi umożliwiać definiowanie przedziałów bezpiecznych oraz histerezy dla czujek 

parametrycznych (np. temperatura) – osobno dla każdej mierzonej wartości, a także 

sposobów alarmowania lub jego braku (również niezależnie). 

• system musi umożliwiać definiowanie stanów prawidłowych i alarmowych dla czujek 

binarnych (np. zalanie) – osobno dla każdego detektora, z możliwością wyłączenia 

alarmowania 

• system musi umożliwiać następujące sposoby alarmowania: e-mail (włączając serwery z 

SSL/TLS), SMS (opcjonalnie po doposażeniu w systemową bramkę SMS w przyszłości – system 

musi przewidywać taką możliwość, bramka SMS nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania) 

• urządzenie centralne musi być wyposażone w diody sygnalizujące statusu urządzenia 

• system musi być wyposażony w następujące czujki systemowe: 

o czujkę wilgotności powietrza (1szt.) wykorzystująca port RJ-11 i cyfrową komunikację 

z urządzeniem centralnym, na kablu min. 1m, zakres pomiaru od 20% do 90% 

wilgotności względnej, 

o czujkę temperatury 1(szt.) wykorzystującą port RJ-11 i cyfrową komunikację 

systemową z urządzenie centralnym, na kablu min. 1m, zakres pomiaru od -10 st. C 

do +85 st. C, 

o binarny optyczny detektor dymu. 

• urządzenie centralne musi gwarantować możliwość przydzielania nazw własnych 

(zdefiniowanych przez użytkownika systemu) do każdej czujki oraz nadawanie nazw stanów 
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dla czujek binarnych (np. dla stanu rozwartego / 0 - „normalny”, dla stanu zwartego / 1 – 

„zadymienie”). 

• System musi gwarantować łatwą aktualizację oprogramowania firmware, włączając 

samodzielne wykrywanie najnowszej wersji oprogramowania firmware zlokalizowanego na 

serwerze producenta urządzenia centralnego. Zamawiający wymaga darmowych aktualizacji 

oprogramowania przez okres gwarancyjny. 

• System musi zostać dostarczony wraz z oprogramowaniem do kompleksowego monitoringu 

środowiskowego. Oprogramowanie musi wykorzystywać centralny serwer, do którego 

trafiają dane z wszystkich czujników. Dane te są potem archiwizowane i wykorzystywane do 

prezentacji za pomocą wykresów, heatmap, alarmów itp. Zarówno system, jak i dane muszą 

być przechowywane lokalnie w infrastrukturze IT Zamawiającego. Nie jest dopuszczalne 

przechowywanie ich w chmurze. 

• Należy zainstalować, skonfigurować oraz uruchomić oprogramowanie na stacjach roboczych 

(Windows 10) – 10 szt. 

3. Wymagania ogólne 
Oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe i mają pochodzić z seryjnej produkcji. 

Zamawiający od Wykonawcy oczekuje zabezpieczenia miejsc, w których wykonywane będą prace  

(np. montaż urządzeń), przez cały okres realizacji zadania aż do samego zakończenia inwestycji. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje na własny koszt projekt tymczasowej organizacji 

ruchu w przypadku gdy prace będą wymagały zmiany organizacji ruchu. Projekt ten musi być 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem.  

Koszty ewentualnego projektu zabezpieczenia i organizacji ruch ponosi wykonawca zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu zgodnie z projektem. W okresie realizacji prac 

Wykonawca na własny koszt dostarczy i zainstaluje wszystkie elementy niezbędne dla organizacji ruchu  

i ochrony ludzi. Elementy te będzie utrzymywał przez cały czas aż do zakończenia prac. 

W przypadku montażu nowego okablowania niezbędnego do uruchomienia przedmiotu zamówienia 

Wykonawca na własny koszt pokryje koszty okablowania oraz koszty podłączenia, zamontowani itp.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej dla niniejszego 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp.  

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 

z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia 

można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy  

je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie własnego transportu dla wykonania całego 

zadania. Wykonawca zobowiązany jest stosować środki transportu adekwatne do przedmiotu zadania 
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zgodnie z nakładami rzeczowymi odpowiednio przystosowany do przewozu danego rodzaju 

materiałów. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 

Forma i ilość kompletów dokumentacji powykonawczej: 
1. 3 egzemplarze w postaci elektronicznej na CD (1 komplet w formie pliku .pdf oraz pliki edytowalne 

w swoich formatach (programy graficzne - .dwg lub. dgn, Word, Excel), łącznie z podkładami 

mapowymi). 

2. 3 komplety dokumentacji dla zadania. 


