
                                                                    
 

1 

 
 

    

               Zał. nr 1 do SIWZ 

INSTYTUT  LOTNICTWA 

Aleja Krakowska 110/114,  

02-256 Warszawa 

Tel. (22) 846 00 11 Fax: (22) 846 65 67 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zaprojektowanie oraz rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wraz z integracją 
z obecnym systemem sterowania dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych 
w Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, lipiec 2016 r. 



                                                                    
 

2 

 
 

 

 

Spis treści 
1. UWAGI WSTĘPNE ..................................................................................................................................... 2 

2. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ................................................... 3 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ...................................................................................................................... 3 

3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .................................................................................................................. 3 

3.2. OPIS STANU PLANOWANEGO .............................................................................................................. 5 

3.3. WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................................................ 6 

3.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE .............................................................................................................. 8 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ......................................................................................................... 14 

5. OKRES GWARANCJI I CZAS REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH. ............................................................. 15 

6. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU .............................................................................................................. 15 

7. NORMY I PRZEPISY ................................................................................................................................. 15 

 
 

1. Uwagi wstępne 
 

1.1. Niniejszy dokument został utworzony na podstawie przeprowadzonego 
dialogu technicznego. 

1.2. Wszelkie prace powinny być prowadzone na podstawie i zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi na terytorium Polski. 

1.3. Zaleca się, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej  
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (data, godzina). Zgłoszenia udziału 

w wizji należy przesyłać na adres e-mailowy: aero@ilot.edu.pl. 
1.4. Zamawiający dołącza do niniejszego opisu wykaz urządzeń oraz osprzętu, 

który jest na wyposażeniu Zamawiającego oraz niezbędnego do wykonania 
instalacji sprężonego powietrza, który zdaniem Zamawiającego powinien 
zostać w ramach przedmiotu zamówienia dostarczony i zamontowany - 
załącznik OPZ1. Pomimo ww. Wykonawca jest zobowiązany w taki sposób 
dobrać urządzenia i osprzęt aby osiągnąć funkcjonalność wymagana 
w niniejszym opisie. Wykonawca wiec może użyć innych, dodatkowych, nie 
wymienionych w ww. wykazie urządzeń/sprzętu koniecznych do realizacji 
zamówienia. Koszt wszystkich elementów składowych przedmiotu 
zamówienia Wykonawca wycenia w ofercie.  

1.5. Wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane w sposób 
nienaruszający gwarancji urządzeń technologicznych procesu wytwarzania 
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sprężonego powietrza, ani żadnych innych urządzeń bądź obiektów 
znajdujących się na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. 

1.6. Zaprojektowana i wykonana instalacja powinna spełniać warunki normy PN10 
lub równoważnej. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem 
protokołu odbioru do dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji 
powykonawczej z wykonanych prac. 

1.7. Uzyskanie stosownych zezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji prac, 
a w szczególności atestów, wymaganych pozwoleń z zakresu robót 
budowlanych, pozwoleń na eksploatację sprzętu dźwigowego leżą po stronie 
Wykonawcy.  

1.8. W przypadku naruszenia ścian, konstrukcji, elewacji itp. lub jakichkolwiek 
innych nieruchomości bądź ruchomości będących na terenie Instytutu 
Lotnictwa Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia i przywrócenia 
ich stanu pierwotnego, zarówno pod względem funkcjonalnym 
jak i wizualnym. 

1.9. Jeżeli w niniejszym opisie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie 
standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym opisie                
tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe 
co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 

1.10. Jeżeli w niniejszym opisie występują odniesienia do Polskich Norm, 
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy 
zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym 
niż wymagania określone w ww. normach. 

2. Miejsce wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia 
 Usługę należy wykonać w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Opis stanu istniejącego  
Instalacja sprężonego powietrza  IPW80/400 znajduje się w Laboratorium Badań 
Aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa, al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa. 
 
Instalacja umożliwia dostarczenie dodatkowego źródła sprężonego powietrza do wnętrza 
Tunelu Aerodynamicznego T-3.  Instalacja składa się z 2 nitek IPW80 i IPW400 o średnicach 
nominalnych DN80 i DN400 odpowiednio. Instalacja IPW80 posiada dodatkowo system 
podgrzewania powietrza. 
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Parametry instalacji: 
. Ciśnienie zasilania: 7 Bar 
. Czynnik roboczy: powietrze 
. Wydatek masowy IPW400: 1-45 kg/s 
. Wydatek masowy IPW80: 0,1-1,5kg/s 
. Maksymalna temperatura czynnika roboczego IPW80: 250st. C 

 

 

 
Rysunek 1. Schemat 3D instalacji IPW80/400 

 
W zakresie automatyki sterowania Instalacją IPW80/400 układ zasilany i sterowany jest 

przez szafę zasilająco-sterowniczą, zlokalizowaną w kontenerze na dziedzińcu tunelu 
aerodynamicznego. Z szafy zasilane są wszystkie urządzenia (zawory) zabudowane na 
instalacji. W szafie jest zlokalizowany sterownik PLC, do którego są sprowadzone wszystkie 
sygnały wejściowe stykowe oraz analogowe. Sterownik PLC na podstawie sygnałów oraz 
poleceń obsługi steruje instalacją.  

W pomieszczeniu sterowni zabudowany jest zdalny komputer (stanowisko obsługi 
SSR), na którym zainstalowana jest wizualizacja służąca do obsługi przez osoby wykonujące 
czynności kontrolne,  zgodnie z założeniami wykonywanego testu.  

Do sterowania instalacji wykorzystuje się system PROGRESS FAN, autorstwa firmy J.J.A. 
Progress Andrzej Wolski Spółka Jawna. System na podstawie danych wejściowych i poleceń 
obsługi ma za zadanie utrzymać zadane wartości przepływu w wielu możliwych 
konfiguracjach, zależnie od wykonywanych testów. System jest powiązany z funkcjonującymi 
równolegle systemami sterowania tunelu aerodynamicznego oraz Systemem SAD akwizycji 
danych. 
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3.2. Opis stanu planowanego 
Zakres rozbudowy i modernizacji instalacji sprężonego powietrza wymagany przez 

Instytut Lotnictwa obejmuje wykonanie odrębnej linii sprężonego powietrza o średnicy DN150 
mm i ciśnieniu roboczym 10 atmosfer. Instalacja ma być zasilana z istniejącej sieci sprężonego 
powietrza. Obejmuje ona: 1 zbiornik leżący o łącznej objętości 52 m3 (wraz z posadowieniem 
na fundamentach), wykonanie instalacji sprężonego powietrza, montaż aparatury sterującej 
oraz układów pomiarowych, wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki obsługującej 
elementy pomiarowe i wykonawcze, zintegrowania sygnałów pomiarowych i sterujących z 
istniejącym systemem sterowania i pomiarów SSR i SAD w Laboratorium Badań 
Aerodynamicznych. Zamawiający przewiduje montaż zbiornika ciśnieniowego na patio Tunelu 
Aerodynamicznego T-3.  
Ze względu na miejsce posadowienie zbiornika i zmienne warunki atmosferyczne Zamawiający 
wymaga antykorozyjnego zabezpieczenia instalacji w klasie C3 według DIN EN ISO 12944-2 lub 
równoważnej dla umiarkowanego obciążenia korozyjnego elementów.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry planowanej instalacji IPW150: 

 Medium: powietrze 

 Zakres temperatur czynnika roboczego: -20 do 60st. C  

 Ciśnienie robocze: do 10 Bar 

 Średnica nominalna: DN150 

 Planowany zakres wydatków masowych powietrza: 0,1-15kg/s 

 

Zakres prac obejmuje również prace adaptacyjne, związane z wykonaniem przedsięwzięcia 
oraz wykonanie linii technologicznej powietrza procesowego w przestrzeni pomiarowej tunelu 
T-3. 

Rysunek 2.Planowane miejsce posadowienia zbiornika ciśnieniowego  

Miejsce posadowienia zbiornika 
ciśnieniowego 
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Rysunek 3. Schemat ideowy części istniejącej instalacji sprężonego powietrza (kolor czarny) oraz wymagane zmiany (kolor 
zielony). Schemat z widocznymi szczegółami i opisem został przedstawiony w Załączniku OPZ 1. 

3.3. Wymagania ogólne 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu szczegółowego oraz rozbudowa 

instalacji sprężonego powietrza IPW80/400 wraz z integracją z obecnym systemem sterowania 
SSR dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa w ramach którego 
przewiduje się realizację prac: 

3.3.1. Dokonanie przeglądu istniejącej instalacji sprężonego powietrza. 
3.3.2. Uzgodnienia techniczne z Zamawiającym, ewentualnie producentami 

urządzeń zabudowanych przed i w trakcie wykonywania prac, 
dostawcami układów automatyki sterowania. 

3.3.3. Wykonanie projektu szczegółowego na podstawie projektu ideowego 
dostarczonego przez Instytut Lotnictwa. Przy czym Zamawiający 
dopuszcza przedstawienie projektu szczegółowego jako projekt 
powykonawczy z zastrzeżeniem, iż w trakcie realizacji prac wszelkie 
odstępstwa od projektu ideowego wymagać będą pisemnej akceptacji 
ze strony Zamawiającego. 

3.3.4. Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do uruchomienia instalacji 
IPW150, w tym w szczególności dostawę i montaż armatury, czujników 
pomiarowych, przeprowadzenie robót budowlanych, prac 
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spawalniczych, elektroinstalacyjnych, modernizacji oprogramowania 
sterującego pracą instalacji badawczej. 

3.3.5. Wykonanie niezbędnych modyfikacji istniejących szaf zasilająco-
sterowniczych. 

3.3.6. Dostawę i montaż tras kablowych oraz niezbędnych i koniecznych kabli 
zasilających, sygnałowych i komunikacyjnych (m.in. korytka, uchwyty, 
uszczelnione przepusty w ścianach).   

3.3.7. Podłączenie wszystkich urządzeń i czujników zabudowanych na 
nowoprojektowanej części instalacji do istniejącej szafy sterowniczej. 

3.3.8. Przeprowadzenie prób szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3.3.9. Przeprowadzenie prac budowlanych i ziemnych w tym wykonanie 
fundamentu pod zbiornik ciśnieniowy, wykonanie niezbędnych 
przepustów i przejść ściennych pod instalację oraz przepustów pod 
trasy kablowe. 

3.3.10. Wykonanie zmian z zakresu automatyki sterowania w Systemie 
Sterowania Rurociągami wraz ze zmianami w panelu operatora 
systemu.  

3.3.11. Dostawę i montaż przepustnicy DN250 ze sterowaniem ręcznym i 
sygnalizacją położenia na serwisowej części instalacji IPW80/400. 

3.3.12. Wykonanie stacji przygotowania powietrza procesowego wraz z 
instalacją technologiczną do zasilania urządzeń pneumatycznych. 

3.3.13. Przeprowadzenie prac testowych i rozruchowych. 
3.3.14. Wykonanie prac odbiorowych. 
3.3.15. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 
3.3.16. Przeniesienie majątkowych prac autorskich i praw zależnych w zakresie 

projektu i dokumentacji powykonawczej.  
3.3.17. Przeprowadzenie szkoleń personelu badawczego Laboratorium Badań 

Aerodynamicznych obejmujących obsługę instalacji, sposób jej 
konserwacji i przeglądów okresowych, a także zagadnienia 
bezpieczeństwa użytkowania.  

3.3.18. Dostawę i montaż czujników pomiarowych, filtrów dokładnych, 
zaworów odcinających (przepustnic) z napędem, zaworu regulacyjnego 
z napędem oraz wszelkiej niezbędnej armatury, w tym: kolanek, 
trójników, kołnierzy, uszczelek, mocowań, kabli, złączy oraz innego 
wysokiej jakości osprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
zmian w instalacji sprężonego powietrza przedstawionych w załączniku 
OPZ1. 

3.3.19. Wymagane jest dostarczenie certyfikatów zgodności (CE)  dla każdego 
urządzenia/zaworu oraz dla wszystkich użytych materiałów.  

3.3.20. Wymagane jest przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu pełnej 
dokumentacji powykonawczej,  w tym: 

3.3.20.1. dokumentacji projektowej oraz schematów instalacji sprężonego 
powietrza, obejmujących zmiany wprowadzone w instalację 
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sprężonego powietrza oraz wszystkie zmienione oraz nowo 
instalowane elementy instalacji sprężonego powietrza w obrębie 
budynku T oraz w bezpośredniej jego bliskości. 

3.3.20.2. dostarczenie pełnego projektu instalacji elektrycznej  
3.3.20.3. instrukcji obsługi (DTR) w języku polskim dla wszystkich nowo 

dostarczonych urządzeń i osprzętu. 

3.4. Wymagania szczegółowe  
3.4.1. W zakresie czujników i armatury: 

 
3.4.1.1. Rozbudowę instalacji IPW80/400 o instalację IPW150 wykonaną z rur 

stalowych węglowych bez szwu o średnicy nominalnej DN150 
zgodnie z przedstawionym schematem ideowym stanowiącym 
załącznik OPZ1. 

3.4.1.2. Dostawę zbiornika ciśnieniowego typu: 
Zbiornik naziemny poziomy stalowy sprężonego powietrza. 
Pojemność 52m3, średnica 2500mm, długość 11 500 mm. Zbiornik 
wykonany zgodnie z normą AD2000 lub równoważną, ciśnienie 
maksymalne 10 bar.  Zbiornik musi posiadać znak CE.  
Wyposażenie zbiornika:  

·         Właz inspekcyjny  
·         Króciec wlotowy powietrza DN150 PN16  
·         Króciec wylotowy powietrza DN150 PN16  
·         Króciec odwodnienia DN25 z zaworem kulowym  
·         Króciec wyłącznika ciśnieniowego DN50 zakończony 

kołnierzem PN16  
·         Manometr lokalny  
·         Zawór/y bezpieczeństwa  

Wykonanie zbiornika:  
Spawy zbiornika wykonane metodą łuku krytego. Przygotowanie 
powierzchni zewnętrznej blach poprzez obróbkę strumieniowo-
ścierną (śrutowanie) do stopnia czystości Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1 lub 
równoważną. Powłoka malarska wykonana w klasie C3-M lub 
równoważnej. W celu zapewnienia najwyższej jakości powłoka musi 
być wykonana i wygrzewana w kabinie lakierniczej.  
Producent zbiornika posiada wdrożony system zarządzania EN ISO 

9001:2008 lub równoważny. 
3.4.1.3. Wszystkie zawory, wraz z napędami, jeśli przeznaczone do pracy na 

zewnątrz budynków, powinny być zaprojektowane oraz wykonane w 
taki sposób by gwarantować bezawaryjną prace w warunkach 
bezpośredniego oddziaływania zjawisk atmosferycznych, takich jak: 
deszcz, śnieg, oblodzenie, nasłonecznienie, itp. Zamawiający nie 
przewiduje możliwości zastosowania zabezpieczeń przed opadami 
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atmosferycznymi w postaci zadaszeń, czy innych spełniających 
równoważną funkcję rozwiązań. 

3.4.1.4. Pomiar wydatku masowego powietrza powinien być realizowany 
przez kalibrowany przepływomierz różnicy ciśnień typu zwężka 
Venturiego  o parametrach: 

a. Średnica DN150 
b. Wykonanie standardowe 
c. Korpus: stal węglowa 
d. Przyłącza procesowe: kołnierze DN150 PN16 
e. Przyłącze do przetwornika:1/4” NPT 
f. Beta 0, 
g. Dokładność pomiaru  +/- 0,5% 

 
 Przetwornik różnicy ciśnień o parametrach: 

a. Zakres pomiarowy: 2.5..250kPa (25...2500mbar, 10 ... 
1000 in. H2O) 

b. Maksymalne ciśnienie statyczne : 0 and 10MPa / 0 and 
100 bar / 0 and 1450 psi 

c. Wyjścia : HART, wyjście prądowe 4...20mA 
d. Zintegrowany wyświetlacz LCD : Zintegrowany 

wyświetlacza LCD TTG 
 

Czujnik pomiaru temperatury 
a. Zakres pomiarowy -50 ... 400 °C (-58 ... 752 °F), 10 g  
b. Typ czujnika: 1 x Pt100, 3-przewodowy, 
c. Dokładność czujnika: Klasa B, EN60751 lub równoważna 
d. Typ osłony: Gwintowe przyłącze, prosta pochwa  

 
3.4.1.5. Dostawa oraz instalacja filtrów dokładnych, wymagana min. 3 klasa 

dokładności filtracji wg. ISO8573-1 lub równoważny. Parametry 
przepływu dla DN80: 1,5kg/s przy ciśnieniu 7bar, oraz spadku 
ciśnienia na wkładzie filtracyjnym  mniejszym niż 0.12bar (dla 
nowego wkładu filtracyjnego). Parametry przepływu dla DN150: 
15kg/s przy ciśnieniu 10bar, oraz spadku ciśnienia na wkładzie 
filtracyjnym  mniejszym niż 0.12bar (dla nowego wkładu 
filtracyjnego). 

a. wkład filtru powinien odznaczać się brakiem emisji 
materiału filtracyjnego.  

b. wkłady filtracyjne powinny mieć możliwość łatwej 
wymiany  

c. dostarczony filtr powinien być kompletny, włącznie z 
wkładami filtracyjnymi, a po montażu gotowy do 
działania   
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d. filtr powinien być wykonany z materiału nierdzewnego 
lub z innego materiału trwale zabezpieczonego przed 
pojawieniem się korozji w następujących warunkach 
pracy: 

. ciśnienie:  10 bar 

. temperatura: -20°C – 60°C 

. przepływ: 1.5kg/s (IPW80), 15kg/s (IPW150 -planowany) 

. medium: sprężone powietrze 
e. Wymagane jest by wkłady filtracyjne były 

ogólnodostępne na terytorium Polski lub Unii 
Europejskiej  

f. Filtr powinien spełniać parametry normy PN10 
3.4.1.6. Zawór regulacyjny z precyzyjnym  napędem elektrycznym, zasilanie 

230V/24A,. Napęd typu ustawczego o zmiennej prędkości obrotowej 
i możliwości płynnej regulacji, interfejs komunikacyjny kompatybilny 
z istniejącym układem sterowania instalacji SSR, wyposażony w 
pozycjoner i sygnalizator położeń krańcowych. Zamawiający wymaga 
posiadanie przez producenta zaworu i napędu udokumentowanego 
wsparcia serwisowego na terenie Polski (preferowane) lub EU. 
Zatwierdzenie wyboru zaworu z napędem będzie wymagało 
pisemnego potwierdzenia ze Strony Zamawiającego. 

3.4.1.7. Wszystkie zawory odcinające (przepustnice) powinny być 
wyposażone w moduły informujące o krańcowych położeniach 
zaworów, w wizualne wskaźniki położenia przepustnicy oraz 
posiadać wejścia sterujące pracą zaworu zgodne z obecnie 
zastosowanym standardem. 

3.4.1.8. Wymagane jest stosowanie markowych, rynkowo uznawanych za 
wysokie jakościowo zaworów, siłowników oraz pozostałego 
osprzętu. 

3.4.1.9. Nowoprojektowana instalacja powinna być zakończona kołnierzem 
płaskim luźnym DN150 zgodnie z normą EN 1092-1:2001 lub 
równoważna, miejsce zakończenia instalacji zostanie uzgodnione z 
Zamawiającym 

 
 

3.4.2. W zakresie rozbudowy systemu zasilania i sterowania  

 
Celem rozbudowy systemu zasilania i sterowania instalacji sprężonego powietrza jest 

wkomponowanie nowych aparatów (zaworów, itp.) do istniejącego systemu, rozbudowa tego 
systemu o nowe możliwości, jednocześnie nie zmieniając jego dotychczasowej 
funkcjonalności. Rozbudowa systemu zasilania i sterowania instalacji sprężonego powietrza 
obejmuje wykonanie: 

 
3.4.2.1. Część projektowa. Należy wykonać następujące prace: 
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a.  projekt rozbudowy systemu zasilania i sterowania 
instalacji sprężonego powietrza jako dodatek do 
istniejącego projektu. Należy stosować oznaczenia 
aparatów, kabli, itp. wg istniejącego projektu 
dostępnego u Zamawiającego. 

 
3.4.2.2. Część sprzętowa. Należy wykonać następujące prace: 

a. Doprowadzić kable zasilające i sterownicze z każdego 
nowo zabudowanego urządzenia do nowej skrzynki  
zasilająco-sterowniczej zlokalizowanej na hali (patrz 
punkt poniżej). W tym celu należy wykorzystać istniejące 
trasy kablowe, które w razie potrzeby należy 
rozbudować. Kable muszą być miedziane, ekranowane, 
w izolacji dobranej do przenoszonych napięć. Kable 
muszą być oznaczone wg istniejącego systemu (projekt 
elektryczny instalacji jest dostępny u Zamawiającego). 
Trasy kablowe muszą być wykonane w postaci korytek 
stalowych o odpowiedniej do potrzeb nośności.  

b. Ponieważ w istniejącej szafie zasilająco-sterowniczej (w 
kontenerze) nie ma miejsca na dołożenie nowych 
aparatów, należy w uzgodnionym miejscu na hali 
zabudować skrzynkę zasilająco-sterowniczą, o 
odpowiedniej wielkości, w której należy umieścić 
aparaty niezbędne do rozbudowy systemu. 

c. W skrzynce zabudować wyłączniki lub rozłączniki 
bezpiecznikowe do zasilania nowych urządzeń. Zalecane 
jest stosowanie takich samych typów aparatów 
elektrycznych jak istniejące w celu zachowania jednolitej 
struktury systemu po rozbudowie. 

d. W skrzynce zabudować dodatkowe moduły do 
istniejącego sterownika PLC (zabudowanego w szafie 
zasilająco sterowniczej SSR, w kontenerze). Ilość oraz 
typy nowych modułów należy dobrać tak, aby wykonać 
pełną identyfikację oraz umożliwić sterowanie nowych 
urządzeń, wg istniejącego standardu. Ponieważ 
dodatkowe moduły sterownika PLC będą zabudowane w 
skrzynce, należy wykonać je jako wyspę oddaloną i 
połączyć ją z istniejącym sterownikiem za pomocą łącza 
EtherCAT. 

e. Pomiędzy istniejącą szafą zasilająco-sterowniczą, a nową 
skrzynką wykonać niezbędne połączenia kablowe 
zarówno zasilające jak i sterownicze. 
 

3.4.2.3. Część programowa. Należy wykonać następujące prace: 
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a. Rozbudować istniejący system PROGRESS FAN  o 
dodatkowy moduł, odpowiedzialny za identyfikację i 
sterowanie nowych urządzeń. Rozbudować należy 
zarówno program w sterowniku PLC jak i wizualizację (na 
ekranie w pomieszczeniu sterowni oraz na panelu 
dotykowym zabudowanym na szafie zasilająco-
sterowniczej w kontenerze). 

b. Szczegóły rozbudowy programu w sterowniku PLC należy 
ustalić z Zamawiającym i wykonać projekt (tzw. control 
narrative), w którym będą ujęte wszystkie elementy 
rozbudowy istniejącego systemu sterowania. 

c. Szczegóły rozbudowy istniejącej wizualizacji należy 
ustalić Zamawiającym i uzyskać pisemną akceptację 
wersji finalnej. 
 

3.4.2.4. Część uruchomieniowa i testowa. Należy wykonać następujące 
prace: 

a. Dokonać rozruchu wszystkich elementów instalacji. 
b. Dokonać kompleksowych testów instalacji po zmianach, 

uwzględniających awaryjne wyłączenia/odstawienia 
instalacji, sygnalizację alarmową, gotowość do 
rozpoczęcia testów. 

c. Dokonać sprawdzenia współpracy systemu po zmianach 
z istniejącymi systemami sterowania tunelu 
aerodynamicznego oraz akwizycji danych. 

d. Na powyższe prace należy sporządzić i podpisać protokół 
 

3.4.2.5. Prowadzenie prac związanych z zasilaniem i automatyką należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami: 

a. Należy stosować przewody ochronne dla każdego 
zasilanego odbiornika wykonanego w I klasie 
ochronności. Jeżeli odbiornik jest wykonany w I klasie 
ochronności należy połączyć obudowę odbiornika 
przewodem wyrównawczym z szyną wyrównawczą, 

b. Izolowane elementy konstrukcyjne i mechaniczne, na 
których może pojawić się potencjał należy wyposażyć w 
połączenia wyrównawcze, 

c. Napięcie znamionowe izolacji wszystkich kabli i 
przewodów powinno być dobrane odpowiednio do 
napięcia roboczego, 

d. Wszystkie przewody kontrolno-pomiarowe powinny być 
typu linka, ekranowane w oplocie miedzianym o 
pokryciu min. 80%, 



                                                                    
 

13 

 
 

e. Ekrany przewodów kontrolno-pomiarowych powinny 
być uziemione od strony szafy sterowniczej poprzez 
szyny i zaciski EMC, 

f. Wszystkie kable i przewody powinny być oznakowane po 
obu stronach zgodnie z numerem projektowym. 
Oznakowanie powinno być trwałe, czytelne i widoczne. 

g. Wszystkie końcówki żył kabli i przewodów należy 
oznakować numerem zacisku, do którego żyła ma być 
przyłączona, 

h. Wszystkie końcówki przewodów powinny zostać 
zarobione i przygotowane do elektromontażu w sposób 
zgodny ze sztuką inżynierską i właściwy ze względu na 
typ podłączanego urządzenia, sposób zadławienia 
przewodów, sposób podłączenia ekranu i umożliwiający 
odłączenie urządzenia w przyszłości, 

i. W przypadku niewykorzystania wszystkich żył, 
podłączanych przewodów wielożyłowych, 
niewykorzystane żyły należy zaizolować od strony 
urządzenia i wyprowadzić na listwy zaciskowe od strony 
szafy energetycznej lub sterowniczej, 

j. W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w złącze 
kablowe, Wykonawca powinien zamontować 
odpowiedni wtyk na końcu przewodu,  

k. Kable do przesyłania sygnałów binarnych (0/24 VDC) 
powinny być wielożyłowe z żyłami numerowanymi, 
ekranowane, 

l. Kable do przesyłania sygnałów analogowych powinny 
być wielożyłowe z żyłami kolorowymi skręcanymi 
parami, ekranowane. 

m. Kable wewnątrz budynku należy poprowadzić w 
korytach kablowych, na drabinkach kablowych i w 
kanałach kablowych (temp. pokojowa, brak czynników 
biologicznych i atmosferycznych), 

n. Kable na zewnątrz budynku powinny być odporne lub 
trwale zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami 
atmosferycznymi i biologicznymi oraz przed 
promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przewody takie powinno się prowadzić wewnątrz 
zamkniętych koryt z tworzyw sztucznych (na przykład w 
peszlach). Mocowanie takich przewodów powinno być 
wykonane za pomocą trwałych, metalowych obejm 
(stosowanie opasek plastikowych jest niedopuszczalne) 
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o. Do przeprowadzenia przewodów i kabli przez ściany i 
stropy pomieszczeń, należy przygotować odpowiednie 
przepusty kablowe, 

p. W miejscach, w których przewody i kable narażone są na 
uszkodzenia mechaniczne należy zastosować rury 
osłonowe z tworzywa sztucznego, 

q. Wszędzie tam gdzie jest to możliwe – kable powinny być 
prowadzone w korytach kablowych z deklami górnymi 
(wymagane jest uziemienie koryt i połączenia 
wyrównawcze w odległości nie większej niż 10m), 

r. Wypełnienie koryt nie powinno być większe niż 80%. 
s. Połączenia wewnętrzne szaf można prowadzić przy 

użyciu linki jednożyłowej o przekroju nie mniejszym niż 
0,5mm2 oznakowanej na obu końcach numerem 
zacisku, na który ma być wykonane połączenie, 

 
3.4.3. W zakresie robót budowlanych: 

 
3.4.3.1. Wykonanie niezbędnych prac w celu posadowienia zbiornika 

ciśnieniowego (fundament, płyty lub inny sposób zaakceptowany przez 
zamawiającego) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych (zgłoszenie itp.),  

3.4.3.2. Uzyskanie niezbędnych decyzji na użytkownie dźwigu w strefie nalotów 
lotniska (ULC), 

3.4.3.3. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych (wykopy, 
niwelacja i wymiana gruntu pod zbiornikiem do strefy przemarzania, 
podparcie rurociągów, przewierty i przepusty) 

3.4.3.4. Wykonanie uporządkowania i zabezpieczenie terenu wokół zbiornika 
ciśnieniowego i nowoprojektowanej instalacji na zewnątrz budynku 
parkanem stalowym. 
 

3.4.4. Zamawiający nie dopuszcza instalacji elementów armatury 
i automatyki: 

 używanych 

 posiadających ograniczenia co do ilości cykli pracy 

 pochodzących od producentów nie posiadających potwierdzonych możliwości 
realizacji napraw serwisowych na terenie Polski bądź EU. 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji: do 11 tygodni, od daty podpisania umowy. 
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5. Okres gwarancji i czas realizacji usług serwisowych. 

Wymagany okres gwarancji:  minimum 24 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

W zakresie rozbudowy układów sterowania obecnie wdrożonego Systemu Sterowania 
Rurociągami SSR, Wykonawca, w przypadku, gdy jego ingerencja w system spowoduje 
uchylenie się dotychczasowego gwaranta od ochrony gwarancyjnej i serwisu systemu, 
przejmuje gwarancję i serwis na warunkach i w terminie wynikającym z pierwotnej gwarancji 
udzielonej przez producenta Systemu. Obecne warunki gwarancji i serwisu określa załącznik 
nr 2 do OPZ. 

6. Sposób realizacji projektu 
 Zamawiający oczekuje realizacji projektu w/g założeń przedstawionych na  schemacie 

zawartym w załączniku OPZ1. Wykonawca posiada pełne prawo do wnoszenia uwag 
do założeń projektu, przy czym decyzja co do ich ewentualnej zasadności pozostaje po 
stronie Zamawiającego, 

 w trakcie realizacji projektu przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie do udziału 
w cotygodniowych spotkaniach z Zamawiającym w celu prowadzenia bieżących 
uzgodnień i nadzoru nad stanem realizacji. Spotkania mogą odbywać się na terenie 
ILOT lub telefonicznie, akceptacja projektu przez Zamawiającego nastąpi w formie 
pisemnej po przedstawieniu roboczej wersji dokumentacji wykonawczej przez 
wykonawcę,  

 realizacja projektu będzie odbywać się na podstawie harmonogramu przygotowanego 
przez Wykonawcę, przekazanego Zamawiającemu przed zawarciem umowy oraz 
zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

 

7. Normy i przepisy 

Podczas realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących 

Norm i Przepisów Prawnych, w szczególności: 

 
7.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. 2016, poz. 290); 
7.2. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2012, poz. 1059) 
7.3. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 

poz. 2164); 
7.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401); 

7.5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.2014, poz. 
883) z późniejszymi zmianami; 
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7.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719); 

7.7. PN-HD 60364 – Instalacje Elektryczne, 
7.8. N-SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa, 
7.9. N-SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.  
7.10. N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 


