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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zadanie: Rozbudowa sieci energetycznej  Instytutu Fizyki  o linię zasilania  awaryjnego w Toruniu 
przy ul. Grudziądzkiej  5/7.    

I. WYMAGANIA OGÓLNE; kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
31122000-4 Jednostki  prądotwórcze . 

1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

1.1.a. Zakres robót1: 
- dostawa i  montaż agregatu prądotwórczego ( ustawionego obok stacji transformatorowej „ FIZYKA’’), - dane 
 agregatu techniczne podane są w załączniku nr 2, 
- przygotowanie  płyty fundamentowej ( zgodnie z wymogami producenta),  
- rozdzielnicę z układem SZR zainstalować przy agregacie prądotwórczym ,  
- ze stacji transformatorowej „ FIZYKA” wyprowadzone są dwa obwody kablowe NN: 
a) obw. Nr 1 wykonany kablami typu: 2(4xYKY 1x150mm2)+PE: YKY  1x150mm2 zasilający istniejącą
rozdzielnię RG1 w  pom. nr 114. 
b) obw. Nr2 wykonany kablami typu: 3(4xYKY 1x150mm2)+PE: YKY  1x120mm2 zasila nową rozdz .RG2 w
  budynku COK. 
- w/w kable ( obw. Nr 1 i 2) wypiąć z podstaw bezpiecznikowych NH2 w rozdzielni NN stacji 
 transformatorowej ,  wyprowadzić z budynku ST i wpiąć do rozdzielnicy z układem SZR ( Samoczynne 
  Załączanie Rezerwy ),  
- dla zasilania rozdzielnicy SZR należy ułożyć nowe obw .kablowe ( nr 1 i nr 2) kablami j.w .i podpięć pod 
 zaciski  szynowe podstaw bezpiecznikowych NH2 w rozdz. NN  stacji transformatorowej, 

- wykonanie rozdzielni RO dla wykonania testów agregatu,  
- wykonanie awaryjnego wyłącznika agregatu,  
- wykonać projekt  w oparciu o wydane warunki przyłączenia wytwórczych urządzeń do sieci 
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA ,  
- w/w projekt należy uzgodnić w ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, 
- wykonanie uziemienia konstrukcji agregatu, 
- wykonanie  odpowiednich pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie odpowiednich połączeń, 
- serwisowanie, uruchomienie i szkolenie. 

1.1.b. Zakres robót2: 
  - dostawa i montaż zasilacza UPS( ustawionego w pom. 114)  - dane techniczne podane są w załączniku nr 1, 
 -  dostawa i montaż baterii akumulatorów, składających się z 40 ogniw ołowiowo-kwasowych w łańcuchu, 
   gwarancja min. 10 lat, konfiguracja faz: 3f/3f  
 - wykonanie odpowiedniego okablowania dla podłączenia UPS-a, 
 - przebudowa istniejącej rozdzielnicy RG1, 
 - wykonanie  odpowiednich pomiarów elektrycznych, 
- wykonanie odpowiednich połączeń, 
- serwisowanie, uruchomienie i szkolenie, 
- UPS będzie obsługiwał laboratoria  KLFAMO i TORMAN./ 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie budowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

1.7 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

1.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.9 Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.   
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy (jakości robót) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
użycia.  

1.10 Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy. 

1.11 Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i 
wykonywanych robót. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, oraz wskazanych normach państwowych i 
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wykonawca. 

1.12 Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli materiałów przewidzianych do wbudowania i 
montażu. 

1.13 Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

1.14 Dokumenty budowy 
- Dziennik remontów - jest wymaganym dokumentem obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie 

od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
remontów spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontów będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku remontów będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
technika w porządku chronologicznym.  

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- Protokoły odbioru robót, 

1.15 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia 
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w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
zamawiającego. 

1.16 Odbiór robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu    
Dokumenty odbioru końcowego: 
- zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót potwierdzone przez inspektora nadzoru 
- dziennik remontów 
- atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały 
- protokoły pomiarów instalacji elektrycznych [badanie skuteczności samoczynnego wyłączania, badanie 

wyłączników różnicowo-prądowych, badanie rezystancji izolacji przewodów elektrycznych] 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym. 

1.17 Dokumenty odniesienia. 
- Umowa z Zamawiającym 
- Prawo budowlane z rozporządzeniami 
- Obowiązujące i powołane normy 
- Ustalenia i uzgodnienia na budowie  

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE; kod CPV 45453000-7 
2.1       Płyta fundamentowa pod agregat 

Zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Podłoże gruntowe wypoziomować. 
Na tak przygotowanym podłożu wykonać podkład betonowy gr. 10cm z betonu C12/15.  
Wymiary podkładu muszą być większe od wymiarów fundamentu właściwego o 10cm w każdym kierunku. 
Na podkładzie betonowym wykonać fundament blokowy o wymiarach zgodnych z rysunkiem. 
Fundament zaizolować powierzchniowo preparatem typu Abizol. 

III INSTALACJE ELEKTRYCZNE; kod CPV 45311000-0 
3.1      Wymagania materiałowe 

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt , oprawy 
oświetleniowe oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od l 
maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: dokonał oceny 
zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, wydał 
krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, 
zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem 
budowlanym B zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach 
określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej powinno stosować się podstawowe wyroby 
elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one 
spełniać wymagania formalne i  określone wymagania techniczne. Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie 
wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

3.2 Wykonanie instalacji elektrycznej 
Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
wnętrzowych o napięciu do l kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie 
urządzenia wraz z  oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby 
możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w  czasie przeglądów i konserwacji. Instalacje elektryczne 
powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 
technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 
przez odpowiednie przyłączenie odbiorów jednofazowych. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych 
z innymi instalacjami.  Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i  
stropów. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem  
pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Obwody elektryczne 
odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego samego pomieszczenia. 
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3.3 Instalacje odbiorcze . 
Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochronę przeciwporażeniową w budynku należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed 
dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy 
uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie. Uwaga: W uznaniowej normie 
PN-EN61140 2003(U) wprowadzono terminy „ochrona podstawowa " i „ ochrona przy uszkodzeniu ". A. Ochrona 
przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa)  
Wymagania dotyczące przewodów ochronnych 
 W instalacjach elektrycznych ułożonych na stałe przewód ochronno-neutralny PEN, w układzie sieci TN-C, powinien 

mieć przekrój żyły nie mniejszy niż 10 mm2  Cu lub 16 mm2 Al.  
 W związku z relacją pomiędzy przekrojami przewodu PEN i przewodów fazowych L, w odniesieniu do  instalacji

elektrycznej w budynkach (przekrój przewodu PEN w większości przypadków może kilkakrotnie przewyższać 
przekroje przewodów fazowych L) oraz dążeniem do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego 
użytkowników, konieczne jest stosowanie układu sieci TN-C-S.   W przypadku układu sieci TN-C-S rozdzielenie 
funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na  przewód ochronny PE i neutralny N powinno następować 
najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu. 

3.4     Odbiór instalacji elektrycznej w budynku 
Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku 

1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się
z konstrukcją budynku, a także twierdzić odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych. 

2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. 

3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych.
4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju przewidzianych do wykonania.
5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan

budynku (lub jego części) przekazanego do wykonania instalacji, powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi
w umowie realizację inwestycji.

6. Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokołem .
7. Odbiory pomiarów rezystencji powinny zostać przekazane protokołem wraz z dokumentacją.

 Opracował: Marian Świechowicz 
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Zadanie:  Zaprojektuj i wybuduj  
Temat:  
 1.Rozbudowa sieci energetycznej  Instytutu Fizyki UMK o linię zasilania awaryjnego w Toruniu 
przy ul. Grudziądzkiej 5/7.  
Projekt musi obejmować również lokalizacji agregatu prądotwórczego. 

 
1.Dane techniczne dla UPS – załącznik nr 1 
       

Lp. 
Opis wymagań techniczno-

funkcjonalnych 
Konfiguracja minimalna 

Zamawiającego 
 

1.  Technologia VFI (true on-line, podwójne 
przetwarzanie energii) 

 

2.  Budowa Beztransformatorowa, 
prostownik IGBT. 
UPS musi być wyposażony w 
podwójny tor zasilający 
niezależny dla prostownika i 
Bypassu.  

 

3.  Moc znamionowa 60 kVA / 54kW  
4.  Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9  
5.  Współczynnik mocy wejściowej 0.99.  0,99  
6.  UPS wyposażony w prostownik z 

automatyczną kompensacją mocy 
biernej o charakterze 
pojemnościowym, niezależnie od 
wartości obciążenia. 

Wymagane 

 

7.  Napięcie wejściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N  
8.  Tolerancja napięcia wejściowego przy 

obciążeniu 100%; bez przechodzenia 
na baterie 

172 – 276 Vac (L-N) 
 

9.  Tolerancja napięcia wejściowego przy 
obciążeniu mniejszym od 50%; 

116-276 Vac (L-N)  
 

10.  Zakres częstotliwości wejściowej Wymagana 40-70 Hz  
11.  Sprawność AC-AC w trybie pracy 

on-line z obciążeniem 100%  
nie mniejsza niż 95% 

 

12.  Tryb pracy ECO mode, zapewniający 
podwyższoną sprawność zasilacza 

Wymagany 
 

13.  Możliwość rozbudowy mocy w 
okresie eksploatacji  

Do minimum 4 sztuk w układzie 
pracy równoległej 

 

14.  Montażu modułu pracy równoległej w 
oferowanej jednostce 

Wymagane – pozwala na 
dołączenie kolejnej jednostki. 

 

15.  Napięcie wyjściowe trójfazowe 400 VAC 3F + N  
16.  Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz (programowalna)  
17.  Zintegrowane bezprzerwowe 

przełączniki obejściowe (by-pass) 
Statyczny przełącznik (SCR) 
oraz 
ręczny rozłącznik serwisowy 

 

18.  Zewnętrzny bezprzerwowy Bypass 
serwisowy 

Wymagany Bypass 
bezprzerwowy w postaci 
jednego przełącznika , z 
informacją o położeniu dla 
zabezpieczenia falownika UPS 
przed uszkodzeniem w 
przypadku nieprawidłowego 
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użycia. 
19. Wejście komunikacyjne na UPS do

podłączenia sygnalizacji położenia
przełącznika zewnętrznego Bypassu
serwisowego, dla ochrony falownika
UPS przed przypadkowym
przełączeniem

Wymagane 

20. Automatyczny układ doładowywania
baterii i ciągłego sprawdzania stanu
naładowania oraz zabezpieczenie
chroniące baterie przed głębokim
rozładowaniem

Wymagane 

21. Możliwość regulacji prądu ładowania
baterii z poziomu panelu LCD w UPS-
ie.

Wymagane – podać maksymalną 
wartość prądu ładowania baterii 

22. Czas podtrzymania 12 minut .Wymagana możliwość 
wydłużenia czasu podtrzymania. 

23. Moduł baterii Baterie muszą być umieszczone 
w zamkniętym module baterii. 
Należy stosować baterie 
szczelne AGM VRLA o 
żywotności 10-12 lat. 

24. Autonomia pracy zasilacza UPS przy
pracy z baterii podawana w minutach
na panelu LCD zasilacza

Wymagane 

25. UPS ma mieć możliwość
wprowadzenia charakterystyki
rozładowania baterii z poziomu
wyświetlacza LCD.

Wymagane 

26. Zasilacz UPS powinien mieć
możliwość ustawienie z poziomu
wyświetlacza LCD okresowych testów
baterii miesięcznych lub
tygodniowych.

Wymagane 

27. W przypadku uszkodzenia
pojedynczych
akumulatorów w stosie, wymagana
poprawna praca urządzenia ze
zmniejszonym łańcuchem baterii

Wymagane, poprzez 
konfigurację, zmianę długości 
łańcucha baterii 32-40 sztuk 

28. Stabilizacja napięcia wyjściowego w
stanie ustalonym

± 1% 

29. Stabilizacja napięcia wyjściowego w
stanie nieustalonym

±  3% 

30. Stabilność częstotliwości
wyjściowej:

bez synchronizacji:  ± 0,005 Hz 

31. Współczynnik szczytu 3:1 
32. Minimalne przeciążenie falownika w

trybie pracy normalnej
110% przez 60 minut 
125% przez 10 minut 
150% przez 1 minutę 
>150% - 0,5 sek 

33. Odporność zwarciowa Min 240A /400msek. 
34. Panel sterujący z wyświetlaczem

ciekłokrystalicznym LCD oraz
sygnalizacją diodową i akustyczną

Wymagane 

35. Złącze interfejsów Co najmniej dwa sloty kart 
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dodatkowych na karty 
SNMP/AS 400/RS232. 

36. Karta sieciowa SNMP wbudowana w
UPS.

Wymagane 

37. Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) Wymagane – zestyk NO oraz 
NC. UPS zintegrowany z 
systemem ppoż budynku. 

38. Diagnostyka parametrów urządzenia
UPS i baterii

Automatyczna diagnostyka 
parametrów urządzenia UPS i 
baterii na panelu UPS-a i z 
wykorzystaniem 
oprogramowania do zarządzania 
i monitorowania UPS 

39. Poziom hałasu w odległości 1m < 56 dBA 
40. Rejestr zdarzeń Dziennik zdarzeń w UPS-ie 

+ komunikaty serwisowe 
41. Możliwość regulacji z panelu

sterującego tolerancji napięcia
wejściowego i częstotliwości
wejściowej w linii bypassu

Wymagane 

42. Monitorowanie stanu baterii i czasu
autonomii

Stan baterii + dostępna 
autonomia mierzona w czasie 
rzeczywistym  

43. UPS wyposażony w zdalny wyłącznik
REPO

Wymagane – dostawa po stronie 
dostawcy UPS. 

44. Spełnienie wszystkich
obowiązujących norm w zakresie
bezpieczeństwa ,kompatybilności
elektromagnetycznej potwierdzone
deklaracją zgodności CE

Wymagane zarówno dla 
zasilacza UPS jak i baterii 

45. Producent zasilacza UPS z siedzibą w
Polsce, posiadający biuro dystrybucji i
serwisu na terenie kraju.

Wymagane 

46. Certyfikat ISO 9001 i 14001
dystrybutora i producenta sprzętu

Wymagane 

47. Rozłączniki manewrowe Zasilacz UPS powinien być 
wyposażony w komplet 
rozłączników pozwalających na 
bezpieczne włączenie i 
wyłączenie UPSa. Wymaga się 
co najmniej czterech 
rozłączników zamontowanych 
za drzwiami frontowymi: 
zasilanie prostownika, zasilanie 
bypass, bypass serwisowy, 
rozłącznik wyjściowy z UPS. 

48. Podłączenie zasilania i odbiorów Podłączenie okablowania z 
przodu zasilacza, z możliwością 
podłączenia dwóch oddzielnych 
torów do zasilania prostownika i 
bypassu wewnętrznego. 

49. Zasilacz wyposażony w kółka 
transportowe pozwalające na łatwe 
przemieszczanie w czasie konserwacji 

Wymagane minimum 6 rolek 
transportowych 
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50.  Instrukcja w języku polskim Wymagane  
51.  Wysyłanie komunikatów o stanach 

awaryjnych - powinny być wysyłane 
drogą mailową oraz za pomocą 
transmisji SMS 

Wymagane 

 

52.  Zarządzanie po SNMP Wymagane  
53.  Wykonanie modernizacji instalacji 

elektrycznej w oparciu o dostarczony i 
zaakceptowany przez inwestora 
projekt 

Wymagane 

 

54.  Wykonanie projektu instalacji 
zasilania rezerwowego w postaci 
agregatu prądotwórczego o mocy min. 
250 kVA wraz z jego posadowieniem,  
wyposażonego w pełną automatykę 
pracy oraz zasilania gwarantowanego, 
uwzględniający podłączenie zasilacza 
UPS 3-fazowego o mocy 60kVA w 
układzie dwutorowym (niezależne 
zasilanie prostownika i bypass’u 
wewnętrznego) oraz zewnętrznego 
bypass’u serwisowego. 
Projekt musi być uzgodniony przez 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
pożarowych. 

Wymagane 

 

55.  Podłączenie i uruchomienie 
urządzenia zasilania gwarantowanego 
(zasilacz UPS) wraz z bateriami 

Wymagane 
 

56.  Wykonanie niezbędnych pomiarów 
instalacji elektrycznej oraz protokołu  
z pomiarów rezystancji wewnętrznej 
dostarczonych baterii akumulatorów. 

Wymagane 

 

57.  Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej w zakresie 
dokumentacji uzupełniającej projekt 
(opisy, pomiary, parametry, których 
projekt nie zawiera) 

Wymagane 

 

58.  Przeszkolenie obsługi w zakresie 
eksploatacji dostarczonych urządzeń 

Wymagane 
 

59.  Certyfikaty CE Wymagane  
60.  Gwarancja Minimum 36 miesiące  na cały 

system -UPS+baterie-10 lat  

61. -10 
lat 

Do zasilacza  musi być dołączone 
oprogramowanie do stacji roboczych i 
serwerów informujące o stanie 
zasilacza i w raze potrzeby wyłączanie 
stacji roboczych 

Wymagane 

 

62.  Oprogramowanie dla UPS musi 
spełniać warunki: 
- Obsługa karty EATON 93E 60, która 
jest w UPS-ie, 
- Centralne zarządzanie agentami na 
stacjach roboczych, 
Centrana konfiguracja parametrów 
wyłączania stacji i serwerów: 

Wymagane 
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wyłączanie stacji po zadanym czasie, 
przy określonej wartości rozładowania 
akumulatorów UPS, wyłączenia jeśli 
został określony czas do rozładowania 
UPS-a. 
- Wyłączanie serwerów Hyper-V i 
XenServer, 
- Wyłączanie serwerów Windows 
Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 
- Obsługoa co najmniej 15 hostów 
wirtualny,  
- Obsługa co najmniej 200 stacji 
roboczych,  
- Informowanie użytkowników o 
pozostałym czasie pracy na zasilaniu 
awaryjnym,  
- Informowanie użytkowników o 
czasie do wyłączenia komputera. 

63.  Nacisk powierzchniowy  UPS bez 
akumulatorów-422 k/m2 

 
 

64.  Wymagania dotyczące przestrzeni 
serwisowej: 
- od frontu min. 90 cm, 
- od góry min. 30 cm,  
-z tyłu min. 15 cm,  
- z boku min. 10cm 

 

 

 
 
 
 
2. Dane techniczne dla agregatu prądotwórczego – załącznik nr 2 
 
 
 
Lp. Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych  Konfiguracja 

minimalna 
Zamawiającego 

 

1 Agregat prądotwórczy stacjonarny w obudowie 
odpornej na warunki atmosferyczne, z silnikiem 
diesla - paliwo: olej napędowy. Typ rozruchu – 
automatyczny. 

Wymagane  

2 Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 250 kVA / 200 kW. Wymagane  
3 Poziom, do którego można przeciążyć agregat przez 

jedną godzinę raz na dwanaście godzin pracy min. 
285 kVA /228 kW. 

Wymagane  

4 Napięcie wyjściowe 400/230V, częstotliwość 50Hz, 
współczynnik mocy cos fi 0,8, liczba faz-3. 

Wymagane  

5 Agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej 
odpornej na warunki atmosferyczne. Obudowa 
wyciszona do poziomu 70 dB, które mierzy się z 
odległości 7m. Obudowa wytłumiona dodatkowo 
pianką dźwiękochłonną. 

Wymagane  

6 Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy 
stalowej zabezpieczona przed korozją i 

Wymagane  
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pomalowana. 
 Rama agregatu wyposażona w wannę retencyjną 
umożliwiającą przejęcie płynów eksploatacyjnych  
oraz  paliwa. 

7 Pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie 
agregatu  wystarczająca na 12 h pracy pod pełnym 
obciążeniem dla mocy ciągłej PRP - opcjonalna 
możliwość instalacji większych zbiorników. 

Wymagane  

8 Podgrzewany blok silnika umożliwiający 
uruchomienie zespołu przy niskich temperaturach 

Wymagane  

9 Zewnętrzny (montowany poza silnikiem) układ 
podgrzewania cieczy chłodzącej wyposażony w 
termostat oraz zawory odcinające umożliwiające 
wymianę  podgrzewacza bez konieczności 
spuszczania płynu chłodzącego umożliwia start 
zespołu w niskich temperaturach. 

Wymagane  

10 Tłumiki antywibracyjne pomiędzy ramą, a 
zespołem silnik-prądnica 

Wymagane  

11 Podejście kablowe od spodu szafy wyłącznika 
głównego 

Wymagane  

12 Bateria rozruchowa 24 V (2xl2V) Wymagane  
13 Rozłącznik baterii akumulatorów zamontowany  

na ramie agregatu 
Wymagane  

14 Prostownik zasilający panel, ładujący i 
konserwujący baterię rozruchową 

Wymagane  

15 Szafa wyłącznika głównego prądnicy z 
zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym 
zainstalowana na agregacie 

Wymagane  

16 Panel sterowniczy ( zainstalowany na agregacie)- 
automatyczny, ze sterownikiem współpracujący z 
zewnętrznym układem  SZR zlokalizowanym przy 
bud.stacji transformatorowej, realizującym zadania 
w zakresie automatycznego włączania i wyłączania 
oraz kontroli stanów pracy agregatu i sieci 
elektrycznej. Sterowanie winno umożliwić 
uruchomienie agregatu w trybie startu ręcznego z 
przycisku, nadzorować parametry urządzenia, 
generować sygnały alarmowe oraz wyłączać 
agregat podczas przekroczenia parametrów 
krytycznych. Panel ma mieć wyświetlacz LED oraz 
diody LED, ma dawać sygnały dźwiękowe. Musi 
powiadamiać o stanach alarmowych przez GSM na 
przynajmniej 6 telefony komórkowe oraz poprzez 
sieć LAN do wskazanych komputerów 
Zamawiającego. 

Wymagane  

17 Odchyłka napięcia w stanie ustalonym <+/- 1% 
Możliwość regulacja napięcia prądnicy 
potencjometrem 

Wymagane  

18 Agregat musi posiadać znak CE obejmujący 
następujące Dyrektywy: 
- 2006/42/CE Bezpieczeństwo Maszyn 
- 2006/95/CE Nisko Napięciowa 

Wymagane  
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- 2004/108/CE Kompatybilność 
Elektromagnetyczna 
- 2000/14/CE Emisja Hałasu (dotyczy wyłącznie 
urządzeń pracujących na wolnym powietrzu) 
- 97/68/CE Emisja gazów i cząstek 
zanieczyszczających z maszyn ruchomych nie 
drogowych (zgodnie z Aneksem 1 Punkt 1). 
(dotyczy wyłącznie urządzeń pracujących na 
wolnym powietrzu i przemieszczających się np. 
agregaty na podwoziu jezdnym) 

19 Parametry silnika agregatu: 
• Silnik wysokoprężny (diesel) chłodzony 

cieczą, turbodoładowany z intercoolerem 
• Układ cylindrów: rzędowy (L) , liczba 

cylindrów minimum 6 
• Rodzaj wtryskupaliwa: bezpośredni 
• Regulator obrotów silnika -elektroniczny 
• Klasa regulacji obrotów wg IS08528-5 - G2 
• Napięcie instalacji: 24V DC 
• Zasilanie w powietrze – turbosprężarka  
• Rodzaj chłodzenia – płyn  
• Zużycie paliwa przy 100% obciążenia dla 

mocy ciągłej maksymalnie – 54,1 l/h 
• Zużycie paliwa przy 75% obciążenia dla 

mocy ciągłej maksymalnie – 40,8l/h  
• Prędkość obrotowa – min.  1500 obr/min. 
• Dokładność regulacji dla regulatora 

obrotów minimalna- 0,5%  
• Liczba akumulatorów rozruchowych – 2  
• Pojemność akumulatora minimalna – 100 

Ah  
 Ręczna pompa paliwa umożliwiająca łatwe 

odpowietrzenie układu paliwowego 

Wymagane  

20 Parametry dla prądnicy agregatu: 
• Napięcie 3x400V + N, 50Hz  
• Moc w trybie ciągłym minimalna – 200 kVA  
• Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna,

 samoregulująca, bezszczotkowa 
Automatyczny regulator napięcia - AVR o 
stabilizacji napięcia +/- 0,5% 

• Całkowita zawartość harmonicznychw
 przebiegu napięcia generowanego pod 
stałym obciążeniem: < 2 % 

• Klasa izolacji H 
• Stopień ochrony IP23 
• Sprawność (4/4) 93 % 
• Regulator napięcia - elektroniczny  

Odkształcenia harmoniczne prądu  THD: < 2% 

Wymagane  

21 Parametry automatyki - sterownika: 
Możliwości standardowe: 

• Stopień ochrony płyty czołowej sterownika 
IP65 

• Pokrywa LCD z twardego pleksiglasu 

Wymagane  
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• Napięcie zasilania zakres 8-36 V 
• Ilość wejść binarnych - 7 
• Ilość wyjść binarnych - 7 
• Ilość wejść analogowych - 3 
• Odczyt obrotów z czujnika magnetycznego 

obrotów (przy regulacji elektronicznej 
obrotów) 

• Możliwość zaprogramowania funkcji 
AMF/MRS w sterowniku tzn. możliwość 
pracy w trybach: 

AMF - nadzoru sieci i sterowania 
SZR-em lub MRS - zdalnego startu na sygnał z 
zewnątrz bez sterowania SZR-em 

• Programowane wejścia/wyjścia 
• Pomiar 3 fazowy napięcia sieci / generatora 
• Pomiar 3 fazowy prądu generatora 
• Pomiar kW i kVA, współczynnika mocy 
• 3-fazowa funkcja AMF (nadzoru sieci przy 

sterowaniu SZR -Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe 
/podczęstotliwościowe 

Zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe 
Zabezpieczenie od asymetrii napięciowej 

• Odczyty parametrów silnika: ciśnienia
 oleju, temperatury chłodziwa, obrotów
 silnika, napięcia akumulatorów, poziomu 
paliwa 

• Zabezpieczenia silnika: zbyt niskie ciśnienie 
oleju, zbyt wysoka temperatura chłodziwa,
 błąd rozruchu, niskie/wysokie napięcie 
akumulatora, niskie/wysokie obroty silnika 

• Programowane wejścia/wyjścia 
• Zabezpieczenia generatora 3- fazowego: 

-Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe 
/podczęstotliwościowe 
Zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe 

- Zabezpieczenie od asymetrii 
prądowej/napięciowej 

- Zabezpieczenie nadprądowe/od przeciążeń 
• Licznik godzin pracy 
• Rejestracja historii zdarzeń 
• Zacisk wzbudzenia wstępnego D+ 
• Programowany autotest agregatu 
• Menu w języku polskim 
• Bezpłatne oprogramowanie 

komunikacyjne dostępne na stronie producenta 
22 Parametry dodatkowe: 

• Dodatkowe wejścia/wyjścia binarne w ilości 
do 14/15 

• RS232/RS485/USB/SNMP 
• MODBUS RTU/TCP 
• Obsługa Internetu z serwerem sieciowym 

przez LAN/WAN 

Wymagane  
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• Obsługa Internetu przez GPRS 
• Komunikacja SMS, e-mail 
• Zdalny wyświetlacz 

Zdalny diodowy panel sygnalizacyjny 
23 Wykonanie fundamentu pod agregat, jego 

posadowienie, wykonanie wszystkich niezbędnych 
prac elektrycznych, połączeń kablowych zgodnie z 
projektem, montaż układu SZR przy S.T. 
przebudowa  rodz. RG. 

Wymagane  

24 Instalacja i uruchomienie agregatu, wykonanie 
prób i testów z zastanym obciążeniem i 
urządzeniami, a w szczególności sprawdzenie 
poprawności . 

Wymagane  

25 Szczegółowe wymagania dla panelu SZR: 
1. Panel SZR zabudować w metalowej szafce o 

wym. max. 800x1000x400mm. 
2. Szafka panelu musi być wykonana w klasie 

szczelności  IP 65 z możliwością montażu na 
ścianie.  

3. Na drzwach  frontowej szafki zamontować 
wyłącznik awaryjny. 

4. SZR wyposażyć w przełącznik biegunowy z 
napędem 230V o prądzie znamionowym 400A, 
wyposażonym w dźwignię do awaryjnego 
przełączania w przypadku awarii napędu.  

5. Napęd przełącznika posiada zasilanie z 
agregatu jak i z sieci 400V. 

6. Sterowanie  przełącznik sygnałem 
bezpotencjałowym. 

Podłączenie kabli pod przygotowane przyłącze. 

Wymagane  

26 Agregat  musi mieć możliwość monitorowania 
następujących parametrów technicznych poprzez 
pomiary; 

1. Generator , 
a. Napięcie międzyfazowe i fazowe (V0 , 
b. Prąd L1,L2 L3 (A) , 
c. Moc czynna (kW)-sumaryczna i 

poszczególnych faz,  
d. Moc pozorna (kVA)-sumaryczna i 

poszczególnych faz, 
e. Współczynnik faz PF: średnia wartość i 

poszczególnych faz,  
f. Moc czynna kWh; sumaryczna i 

poszczególnych faz, 
2. Obwód DC,  
a. Napięcie baterii: VDC,  
b. D+napięcie VDC,  
c. Prądy ładowarki baterii (A),  
3. Silnik napędowy: 
a. Prędkość obrotowa,  
b. Liczba godzin przepracowanych,  
c. Liczba uruchomień,  

Wymagane  
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d. Udane próby uruchomień,  
e. Temperatura chłodziwa ( ST),  
f. Ciśnienie oleju ( Bar,Psi ),  

Poziom paliwa( %). 
27 Agregat musi mieć następujące zabezpieczenia: 

1. Generator: 
a. Napięcie maksymalne,  
b. Napięcie minimalne,  
c. Częstotliwość maksymalna,  
d. Częstotliwość minimalna,  
e. Asymetria napięcia,  
f. Asymetria prądu,  
2. Silnik: 
a. Temperatura chłodziwa,  
b.  Ciśnienie oleju,  
c. Poziom paliwa wysoki- niski, 
d.  Maksymalna moc,  
e. Nadmierna prędkość,  
f. Nieudany rozruch,  
Minimalny poziom wody w chłodnicy. 

Wymagane  

28 Funkcje i sterowanie  agregatu :  
1. Tryb pracy zespołu prądotwórczego: OFF, MAN, 

AUTO i TEST, 
2. Zatrzymanie zdalne,  
3. Uruchamianie zdalne,  
4. Ręczna kontrola uruchomienia w celu 

dokonania serwisu,  
5. Ręczna kontrola zatrzymania w celu dokonania 

serwisu,  
6. Komunikacja z sterownikiem LAN + 

oprogramowanie z licencją,  
Komunikacja z sterownikiem GSM wraz z  
przypisaniem 6 numerów telefonów. 

Wymagane  

29 Pozostałe prace związane z realizacją zadania: 
1. Wykonanie uziemienia agregatu, 

 
2. Agregat musi być wyposażony w tłumik 

wydechu, kompensator wydechu, 
wibroizolatory  do  kompensacji drgań oraz 
stalową ramę ułatwiającą posadowienie,  

3. Montaż i podłączenie panelu SZR do rozdzielni  
RG,  

4. Wykonanie pomiarów elektrycznych agregatu 
prądotwórczego oraz rozdz. RG, 

5. Wykonanie rozdzielni dla wykonywania testów 
o  minimalnej obciążalności mocą 75kW 
zainstalowanego agregatu. 

6. Wyposażenie rozdzielni ( RO) dla wykonywania 
testów agregatu: 
- zabezpieczenie główne min. 315A, 

-  10 gniazd 32A 5P z zabezpieczeniem 35A  dla  
każdego, 

Wymagane  
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- przekładniki prądowe 350A, 
- analizator parametrów Socomec DIRIS A10 z 

komunikacją RS485, 
- rozdzielnia musi być dostosowana do zabudowy 
zewnętrznej z zachowaniem klasy szczelności IP65 z 
powłoką UV z możliwością  montażu na  ścianie lub 
podłodze.  
- rozłączniko-bezpiecznik RBK-2 z zabezpieczeniem 
315A, 
12. Instalowanie agregatu prądotwórczego

wykonać przy pomocy dźwigu samochodowego 
o dużym zasięgu.

13. Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi
agregatu. 
14. Wykonanie instrukcji awaryjnego wyłączania

agregatu i UPS. 
15.Wykonanie instrukcji eksploatacji agregatu z

SZR, rozdzielni obciążenia i UPSa. 
16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
17. Zainstalowanie oprogramowania dla UPS Eaton

Intelligent Power Manager wersja Silver.
18. Wykonać projekt budowlany zgodnie z

wydanymi warunkami przyłączenia
wytwórczych urządzeń do sieci
elektroenergetycznych  ENERGA-OPERATOR SA
Oddział Toruń

 Opracował; Marian Świechowicz 




