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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYMAGAŃ 

Dane podstawowe 
W ramach zadania projektu CENWIS, dotyczącego budowy Laboratorium Przemysłowego 
Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii, realizowane jest podzadanie, będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia, pn.  Mikrosieć Elektroenergetyczna Kampusu 
Politechniki Świętokrzyskiej, zwane dalej MG. 
Przedmiotem zamówienia, pn. Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci 
elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, jest dostarczenie, 
zmontowanie i oddanie do eksploatacji elementów składowych MG, w skład której głównie 
wchodzą: moduły fotowoltaiczne wraz z instalacją fotowoltaiczną, turbiny wiatrowe, 
generator prądu zasilany gazem ziemnym, magazyn energii litowo-jonowy, stacje ładowania 
samochodów elektrycznych, połączenia elektroenergetyczne między kluczowymi węzłami 
oraz dyspozytornia (centrum sterowania) wraz z automatyką i systemem zbierania, 
monitorowania i przetwarzania danych numerycznych produkcji i dystrybucji energii z węzłów 
mikrosieci, a następnie oddanie do eksploatacji nowo powstałej infrastruktury mikrosieci 
elektroenergetycznej kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.  
Elementy składowe mikrosieci powinny zostać podłączone do szyny zbiorczej, łączącej 
wytypowane budynki kampusu (A, B, C, D i Biblioteka), zapewniając swobodny przesył energii 
pomiędzy źródłami MG i odbiornikami energii elektrycznej. MG obejmować będzie odbiory 
przyłączone do rozdzielni budynków dydaktycznych A, B, C, D i Biblioteki. Rozdzielnie te należy 
wyposażyć w automatykę, pozwalającą na bezprzerwowe przyłączanie i odłączanie obciążenia 
MG.  
Dyspozytornia, która znajdować się będzie na I piętrze w budynku CENWIS, powinna umożliwić 
sterowanie procesem produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w sposób automatyczny i 
ręczny. Proces sterowania powinien zapewnić jego wizualizację na monitorach LED, 
umieszczonych w dyspozytorni, a system gromadzenia i przetwarzania danych z elementów 
składowych mikrosieci elektroenergetycznej powinien stanowić odrębną podsieć 
komputerową, przynależną do Laboratorium Przemysłowego Niskoemisyjnych i Odnawialnych 
Źródeł Energii (LPNiOZE).  
Do zadań Wykonawcy należy uzgodnienie i uzyskanie warunków przyłączenia dla MG od 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA.  

Zestawienie głównych elementów mikrosieci: 

1 
Moduły PV usytuowane na istniejących karportach na terenie 
parkingu głównego PŚk wraz z okablowaniem o łącznej mocy do 500 
kWp. 

2 
Moduły PV, w różnych technologiach, wraz z konstrukcją do ich 
posadowienia, usytuowane na dachu budynku CENWIS, o łącznej 
mocy ok. 20 kWp, przeznaczone do badań porównawczych. 

3 

Turbiny wiatrowe w liczbie 4 szt., o mocy ok. 3,0 kW każda, 
posadowione na dachu każdej z czterech hal laboratoryjnych w 
miejscu wstępnego przygotowania do posadowienia.  
Turbiny wiatrowe w liczbie 2 szt. o mocy ok. 5 kW każda, z których 
jedna posadowiona zostanie na dachu budynku CENWIS, a druga na 
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dachu budynku ENERGIS, w miejscu wstępnego przygotowania do 
posadowienia. 

4 
Generator prądu AC, zasilany gazem ziemnym o mocy ok. 100 kW, 
usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się na 
parterze budynku CENWIS. 

5 
Magazyn energii litowo-jonowy, o mocy ok. 500 kW, wraz z 
automatyką kontrolno-pomiarową, posadowiony w wytypowanym 
miejscu. 

6 

Stacje ładowania samochodów elektrycznych, usytuowane w 
określonym przez Zamawiającego miejscu, dla łącznie 12 stanowisk 
postojowych, w tym szybkiego ładowania prądem stałym o mocy ok. 
50 kW każda dla łącznie 2 stanowisk postojowych i ładowania 
prądem przemiennym o mocy ok. 22 kW każda dla łącznie 10 
stanowisk postojowych. 

7 

Automatyka i monitorowanie danych, w postaci cyfrowej i 
obrazowej, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych (Wirtualna Elektrownia/Dyspozytornia), dające 
możliwość zarządzania zadanymi scenariuszami pracy MG. 

8 
System zbierania i przetwarzania danych numerycznych produkcji i 
dystrybucji energii z węzłów mikrosieci. 

9 
Stacja pogodowa do profesjonalnych badań i rejestracji danych 
meteorologicznych. 

10 
Monitoring wizyjny Wi-Fi miejsc usytuowania modułów PV i turbin 
wiatrowych. 
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1. Moduły PV usytuowane na istniejących karportach na terenie parkingu PŚk 
wraz z okablowaniem o łącznej mocy do 500 kWp. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji modułów PV o 
łącznej mocy 500 kWp +0,0/-0,5% (moc zdefiniowana w warunkach STC).  
Lokalizacja modułów fotowoltaicznych (PV): karporty znajdujące się na parkingu głównym PŚk. 
W ramach odrębnego postępowania trwa budowa karportów, stanowiących zadaszenie nad 
istniejącymi stanowiskami parkingowymi.  
Montaż modułów PV polegać będzie na zamontowaniu aluminiowych szyn i przytwierdzeniu 
do nich modułów PV w sposób dopuszczony w instrukcji montażowej opracowanej przez 
producenta modułów. Moduły PV wraz z instalacją elektryczną stanowić będą element MG 
kampusu PŚk. 

Ponadto, wymaga się, aby: 

– połączenia między modułami wykonać za pomocą kabli solarnych o przekroju min. 
6mm2. Kable powinny być wyposażone w złącza, umożliwiające połączenia z modułami 
fotowoltaicznymi.  

– kable solarne rozprowadzić pod konstrukcją zadaszeń, w rurkach PCV, odpornych na 
działanie promieniowania UV.  

– szeregowo połączone moduły PV przyłączyć do falowników umieszczonych na 
konstrukcjach karportów. 

– z każdego falownika poprowadzić osobną linię zasilającą do złącz kablowych 
zaopatrzonych w rozłączniki bezpiecznikowe do podłączenia poszczególnych 
inwerterów oraz rozłączniki bezpiecznikowe do podłączenia głównych linii zasilających. 
Ze złączy kablowych należy poprowadzić wewnętrzne linie zasilające kablowe do 
rozdzielnicy w pomieszczeniu dyspozytorni (pokój 1.15). Wewnętrzne linie zasilające 
mogą zostać poprowadzone częściowo w ziemi, a częściowo na dachach budynków: 
Biblioteki, budynku CENWIS oraz wewnątrz budynku dydaktycznego „D”.  

– proponowane przez Wykonawcę rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Rysunek 1.1 przedstawia zaplanowane rozmieszczenie modułów PV na parkingu głównym PŚk.  
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Rysunek 1.1 Rozmieszczenie stanowisk parkingowych stanowiących podstawę instalacji fotowoltaicznej 

Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie instalacji PV obejmuje montaż i oddanie do 
eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, składającej się z następujących elementów: 

– konstrukcji aluminiowej do montażu modułów fotowoltaicznych, posadowionych na 
istniejących karportach, usytuowanych na parkingu głównym PŚk - dokumentacja 
budowy karportów dostępna na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych 
PŚk; 
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-
carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-
posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/ 

– modułów fotowoltaicznych, umiejscowionych na ww. konstrukcjach aluminiowych, 
posadowionych na karportach, przy czym moduły fotowoltaiczne należy posadowić na 
zadaszeniach wszystkich istniejących karportów, a kształt modułów PV oraz odcień 
ogniw PV (wygląd zewnętrzny) muszą być jednolite, aby nie wpłynęło to negatywnie 
na estetykę wizualną parkingu,  

– inwerterów (falowników) i zabezpieczeń prądowych i przepięciowych, 
– okablowania nN prądu stałego (DC) i przemiennego (AC), 
– instalacji monitoringu i sterowania  pracą inwerterów, 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia doprowadzi do: 
– przyłączenia instalacji PV do MG PŚk, 
– odbioru technicznego przyłącza źródła do sieci dystrybucyjnej PGE, 
– dostarczenia Zamawiającemu raportu z badań modułów, tzw. Flash testy, 
– wyposażenia instalacji fotowoltaicznej w moduł  wzorcowy do monitoringu pracy, 

zapewniający porównywanie parametrów elektrycznych DC łańcuchów modułów 
przyłączanych do inwerterów i analizę wyników w postaci raportów porównujących 

https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/
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charakterystykę prądowo-napięciową rzeczywistą z wzorcową, ze wskazaniem 
prawdopodobnych przyczyn odchylenia kształtu, lokalizacji usterki i sposobie jej 
usunięcia.  

 
Wymagania dla komponentów instalacji PV: 
a) Moduły fotowoltaiczne - wymagania minimalne: 

− moduły polikrystaliczne lub monokrystaliczne, 
− min. 5 ścieżek przewodzących na ogniwach, 
− współczynnik wypełnienia FF większy niż 77% , 
− temperaturowy współczynnik mocy nie gorszy niż -0,40%/deg, 
− sprawność nie mniejsza niż 17 %, 
− maksymalne napięcie systemu: 1000V DC, 
− gwarancja mocy: spadek mocy nie większy niż  20% w okresie 25 lat,  
− moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 

61215 lub PN-EN 61646 lub z normą równoważną, wydaną przez właściwą 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

− znak CE, potwierdzony certyfikatem, stwierdzający że oznakowany wyrób spełnia 
wymagania dyrektywy, tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). 

b) Inwertery szeregowe, wymagania minimalne: 
− maksymalna sprawność nie mniejsza niż  98,0%, 
− moc nominalna nie mniejsza niż 11 kW  i nie większa niż 100kW,  
− wbudowane zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji oraz wyłącznik DC, 
− możliwość współpracy z MG w układzie On-grid  
− automatyczne wyłączenie po zaniku napięcia sieciowego, 
− stopień ochrony: min. IP 65, 
− pasywne chłodzenie, 
− komunikacja torem prądowym w obrębie instalacji PV, 
− algorytm diagnostyczny, zapewniający możliwość analizy charakterystyk 

prądowo-napięciowych w trakcie eksploatacji inwertera; minimalna liczba 
punktów pomiarowych na charakterystyce – 128 punktów, dokładność  <1%, 
możliwość pomiaru zdalnego, 

− zgodność z normami EN/IEC 61000 i EN/IEC 62109 lub równoważnymi, wydanymi 
przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

− znak CE, potwierdzony certyfikatem, stwierdzający że oznakowany wyrób spełnia 
wymagania dyrektywy, tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). 

 
Zamawiający  wymaga, aby istniała możliwość zdalnego sterowania pracą inwerterów z 
dyspozytorni w zakresie: wył./wł., współczynnika mocy biernej oraz ograniczenia mocy 
czynnej. Monitorowanie i sterowanie powinno być zapewnione przewodowo z 
wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego, zgodnego z normą IEC 60870-5-104.  
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Inwertery i ewentualne układy pomocnicze, stanowiące element sterujący pracą instalacji 
fotowoltaicznej, muszą zezwalać na przesyłanie parametrów pracy oraz poleceń sterujących, 
co najmniej takich jak:  
 

Lp. Sygnał Jednostka 

1. Polecenie START/STOP 0/1 

2. Wskaźnik statusu PRACA/PAUZA 0/1 
3. Wskaźnik synchronizacji 0/1 
4. Moc czynna DC kVA 
5. Moc czynna AC kW 
6. Cos fi  
7. Częstotliwość Hz 
8. Napięcie DC V 
9. Napięcie AC V 
10. Zadana moc czynna  kW 
11. Zadany cos fi deg 

12. Natężenie promieniowania 
słonecznego W/m2 

13. Temperatura modułu °C 
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2. Moduły PV, w różnych technologiach, wraz z konstrukcją do ich 
posadowienia, usytuowane na dachu budynku CENWIS, o łącznej mocy ok. 
20 kWp, przeznaczone do badań porównawczych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji modułów PV z 
inwerterami, przeznaczonych do badań porównawczych wykonywanych w warunkach 
rzeczywistych, o łącznej mocy 20 kWp ±2,5%, wraz z konstrukcją do ich posadowienia. 

Wymagania ogólne: 

– lokalizacja modułów fotowoltaicznych w różnych technologiach (PV): dach budynku 
laboratoryjnego Cenwis, 

– wykonawca dokona rozmieszczenia modułów PV na dachu budynku Cenwis. W tym 
celu wykona stosowne konstrukcje nośne dla modułów PV. Konstrukcja powinna 
zostać posadowiona w miejscach zapewniających eksploatację modułów „bez 
zacienienia”,  

– moduły PV muszą być wykonane w różnych technologiach, aby możliwe było  
wykonywanie przez Zamawiającego badań porównawczych, 

– energia elektryczna produkowana przez moduły PV musi być przekazywana do sieci 
elektroenergetycznej budynku CENWIS. 

Moduły PV, o łącznej mocy ok. 20 kWp ±2,5%,, stanowić będą sekcje o mocy zainstalowanej 
nie mniejszej niż 2 kWp. Muszą być zbudowane w następujący sposób:  

a) moduły monokrystaliczne 60-ogniwowe typu PERC, zamontowane na konstrukcji o 
stałym kącie nachylenia 30 stopni i azymucie południowym, 

b) moduły monokrystaliczne 72-ogniwowe zamontowane na konstrukcji o stałym kącie 
nachylenia 30 stopni i azymucie południowym, 

c) moduły polikrystaliczne 60-ogniwowe zamontowane na konstrukcji o ręcznie 
regulowanym kącie nachylenia, w sposób płynny, w zakresie od 0 do 90 stopni i 
azymucie południowym,  

d) moduły polikrystaliczne 72-ogniwowe zamontowane na konstrukcji zapewniającej 
płynną ręczną regulację kąta nachylenia, w zakresie od 0 do 90 stopni i azymucie 
południowym,  

e) moduły z ogniw połówkowych (min 120-ogniwowe) zamontowane na konstrukcji o 
kącie nachylenia 30 stopni  i azymucie południowym, 

f) moduły cienkowarstwowe zamontowane na konstrukcji o stałym kącie nachylenia 30 
stopni i azymucie południowym, 

g) moduły dwustronne (ang. bifacial) zamontowane na konstrukcji o ręcznie 
regulowanym kącie nachylenia, w sposób płynny, w zakresie od 0 do 90 stopni i 
azymucie południowym,  

h) moduły polikrystaliczne, zamontowane na konstrukcji o kącie 25 stopni skierowane na 
wschód, 

i) moduły polikrystaliczne, zamontowane na konstrukcji o kącie 25 stopni skierowane na 
zachód, 
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j) puste konstrukcje, zapewniające możliwość zamontowania powierzonych do badań 
modułów PV w liczbie 6 sztuk (wymiar minimalny pojedynczego modułu 1 x 2 m)  o 
kącie nachylenia 30 stopni i azymucie południowym. 

Ponadto, Zamawiający wymaga:  

– moduły fotowoltaiczne, wyprodukowane w różnych technologiach, muszą być 
wyposażone w inwertery (dla każdej technologii osobno) i moduły do komunikacji z 
systemem monitorowania produkcji energii elektrycznej, zgodnie z protokołem IEC 
60870-5-104, 

– połączenia między modułami należy wykonać za pomocą kabli solarnych, o przekroju 
min. 6mm2, zaopatrzonymi w złącza, zapewniające połączenia z modułami 
fotowoltaicznymi, 

– falowniki należy umieścić na ścianie wewnątrz pomieszczenia wentylatorowni w 
budynku Cenwis. Z każdego falownika powinna zostać poprowadzona osobna linia 
zasilającą do centralnej szafy sterowania (dyspozytornia), 

– stoły do montażu ww. modułów PV, które zapewni Wykonawca, powinny spełniać 
wymagania producentów modułów, określone w dokumentacji montażowej, 

– proponowane przez Wykonawcę rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Inwertery, stanowiące element sterujący pracą instalacji fotowoltaicznej, muszą zezwalać na 
przesyłanie nastaw, parametrów pracy oraz poleceń sterujących, co najmniej takich jak:  

Lp. Sygnał Jednostka 

1. Polecenie START/STOP 0/1 

2. Wskaźnik statusu PRACA/PAUZA 0/1 
3. Wskaźnik synchronizacji 0/1 
4. Moc czynna DC kVA 
5. Moc czynna AC kW 
6. cos fi  
7. Częstotliwość Hz 
8. Napięcie DC V 
9. Napięcie AC V 
10. Zadana moc czynna  kW 
11. Zadany cos fi  

12. Natężenie promieniowania 
słonecznego W/m2 

13. Temperatura modułu °C 
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3. Turbiny wiatrowe w liczbie 4 szt., o mocy ok. 3,0 kW każda, posadowione 
na dachu każdej z czterech hal laboratoryjnych w miejscu wstępnego 
przygotowania do posadowienia. Turbiny wiatrowe w liczbie 2 szt. o mocy 
ok. 5 kW każda, z których jedna posadowiona zostanie na dachu budynku 
Cenwis, a druga na dachu budynku ENERGIS, w miejscu wstępnego 
przygotowania do posadowienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji 6 turbin wiatrowych 
wraz z ich infrastrukturą, z których każda posiada pionową oś obrotu, o łącznej mocy 22 kW 
±1,2 kW. Turbiny wiatrowe powinny zostać posadowione na istniejących konstrukcjach 
usytuowanych na dachach 4 hal laboratoryjnych (4 turbiny o mocy ok. 3 kW każda) - 
ZAŁĄCZNIKI 3.1.1 – 3.1.4 oraz na dachach budynków Energis i Cenwis (2 turbiny o mocy ok. 
5kW każda). Aby zakotwiczyć turbiny o mocy ok. 5kW/każda, to na budynku Cenwis wymagane 
jest zbudowanie konstrukcji kotwiącej w dachu, a na dachu budynku Energis wymagana jest 
adaptacja istniejącej konstrukcji - ZAŁĄCZNIK 3.2. 

Wymagania ogólne: 
– turbiny wiatrowe powinny zapewnić przetworzenie min. 71% energii wiatru na energię 

elektryczną (0,42 liczby Betza), 
– generator talerzowy, który przetwarza energię kinetyczną wiatru na energię 

elektryczną, nie może posiadać elementów ciernych, dzięki czemu wykluczy się 
czynności przeglądowe oraz serwisowe, 

– łopaty turbin powinny być wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego, o 
konstrukcji monolitu bezszwowego i charakteryzować się niską rozszerzalnością 
cieplną spowodowaną nagrzewaniem, 

– na turbiny powinna zostać naniesiona biała lub o kolorze zbliżonym, matowa farba 
ograniczająca refleksy świetlne, o klasie odporności nie gorszej niż C5M, 

– w przypadku wykonania przez Wykonawcę elementów konstrukcji nośnej, powinny 
one uzyskać skuteczną ochronę antykorozyjną poprzez ocynkowane, a aluminiowe 
elementy poprzez anodowanie, 

– zastosowanie wibroizolacji / wygłuszenia w celu minimalizacji przenoszenia drgań, 
– wymagane jest aby inwerter komunikował się za pomocą ustandaryzowanego 

protokołu komunikacyjnego ze sterownikiem lokalnym opisanym w punkcie 7, 
– turbiny powinny zostać podłączone do MG PŚk i stać się jej integralną częścią, 
– turbiny powinny posiadać dzienne i nocne oznakowanie ostrzegawcze, jeżeli jest to 

wymagane stosownymi przepisami, 
– proponowane przez Wykonawcę rozwiązania powinny zostać uzgodnione z 

Zamawiającym. 

Turbiny należy wyposażyć w system umożliwiający pomiar, w pomieszczeniu dyspozytorni, 
charakterystyk prądowo – napięciowych w zależności od prędkości obrotowej. 
 
Wymagania dla turbiny wiatrowej o mocy 3,0kW ± 0,2kW, sztuk 4: 

1. Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 
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– średnica wirnika turbiny nie większa niż 2,5 metra,  
– liczba łopat wirnika min. 3 szt. 
– wysokość łopat wirnika nie większa niż 3,5 metra,  
– prędkość startowa nie większa niż 2m/s, 
– prędkość znamionowa nie większa niż 12m/s, 
– prędkość produkcji nie większa niż 3m/s, 
– masa całkowita turbiny nie większa niż 300kg, 
– konstrukcja wirnika testowana na wytrzymałość mechaniczną, zgodnie z normą PN-

EN 61400-2, 
– hamulec elektromagnetyczny, 
– system pracy: On – grid/Off – grid, 
– hałas, zgodnie z PN-EN 61400-11, 
– ochrona antykorozyjna: anodowanie, cynkowanie, powłoka lakiernicza 

antyrefleksyjna, 
– temperatura pracy turbiny wiatrowej: minimalna -40st.C, maksymalna +80 st. C, 
– zgodność z certyfikatami: CE, ICE 61400-2, ICE 61400-11, 

2. Rezystor hamujący 
3. Inwerter 
4. Adaptacja istniejących konstrukcji wsporczych, usytuowanych na dachach budynków 

kampusu, do instalowanych turbin wiatrowych. W przypadku konieczności 
uzupełnienia istniejących konstrukcji wsporczych elementy stalowe powinny zostać 
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane nawierzchniowo 

5. Rozdzielnia z osprzętem 

Wymagania dla turbiny wiatrowej o mocy 5 kW ± 0,2kW, sztuk 2: 

1. Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu 
– średnica wirnika turbiny nie większa niż 4,5 metra, 
– liczba łopat wirnika min. 5 szt. 
– wysokość łopat wirnika turbiny nie większa niż 4,5 metra, 
– prędkość startowa nie mniejsza niż 2 m/s, 
– prędkość znamionowa nie większa niż 12 m/s, 
– prędkość produkcji nie większa niż czy 3 m/s, 
– masa całkowita nie większa niż 550kg, 
– konstrukcja wirnika testowana na wytrzymałość mechaniczną, zgodnie z normą PN-

EN 61400-2, 
– hamulec elektromagnetyczny, 
– system pracy: On – grid/Off – grid, 
– hałas, zgodnie z PN-EN 61400-11, 
– ochrona antykorozyjna: anodowanie, cynkowanie, powłoka lakiernicza 

antyrefleksyjna, 
– temperatura pracy: minimalna -40st. C, maksymalna +80 st. C, 
– zgodność z certyfikatami: CE, ICE 61400-2, ICE 61400-11, 

2. Rezystor hamujący 
3. Inwerter 
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4. Adaptacja istniejących konstrukcji wsporczych, usytuowanych na dachach budynków 
kampusu, do instalowanych turbin wiatrowych. W przypadku konieczności 
uzupełnienia istniejących konstrukcji wsporczych elementy stalowe powinny zostać 
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane nawierzchniowo. 

Sterowniki wiatraków muszą zezwalać na przesyłanie nastaw i parametrów pracy, takich jak: 

Lp. Sygnał Jednostka 
1. Polecenie START/STOP 0/1 

2. Wskaźnik statusu 
PRACA/PAUZA 0/1 

3. Wskaźnik synchronizacji 0/1 
4. Wskaźnik hamulca 0/1 
5. Moc czynna kW 
6. cos fi  
7. Częstotliwość Hz 
8. Napięcie V 
9. Prędkość obrotowa Obr/min 

 

 
ZAŁĄCZNIKI 3.1.1 – 3.1.4 – Miejsca posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal 
laboratoryjnych. 

ZAŁĄCZNIK 3.2 – Konstrukcja wsporcza pod turbinę wiatrową na dachu budynku Energis. 
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4. Generator prądu AC, zasilany gazem ziemnym o mocy ok. 100 kW, 
usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się na parterze 
budynku CENWIS 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji fabrycznie nowego 
generatora prądu AC o mocy 100 kW ±5%. 

Lokalizacja generatora prądu AC: wewnątrz budynku Cenwis, na parterze w części znajdującej 
się pod łącznikiem, w pomieszczeniu o pow. ok 17 m2 i wysokości ok. 4m.  Usytuowanie 
agregatu prądotwórczego przedstawiono na Rys. 4.1.  

 

Rysunek 4.1 Lokalizacja Generatora prądu zasilanego gazem ziemnym – parter budynku CENWIS – 
kolor czerwony 

Wymagania dla silnika spalinowego: 
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– zasilanie gazem ziemnym wysokometanowym typu E (d. GZ-50) z możliwością zasilania 
w przyszłości biogazem z butli, 

– moc znamionowa minimum 110 kW, zgodnie z ISO 3046-1, 
– zużycie paliwa (wg ISO 3046-1 przy zasilaniu gazem ziemnym wysokometanowym): 

max. 30 Nm3/h przy obciążeniu 100 %, 
max. 24 Nm3/h przy obciążeniu 75 %, 
max 18 Nm3/h przy obciążeniu 50 %. 

Wymagania dla generatora elektrycznego: 

– maszyna elektryczna synchroniczna, bezszczotkowa o mocy ciągłej min. 140 kVA, 
– sprawność (cos fi= 1): min. 95%, 
– generator dostosowany do pracy ciągłej. 

Wymagania dla agregatu prądotwórczego (zgodnie z ISO 3046-1) 

– moc elektryczna nominalna czynna 100 kW ±5%, 
– moc elektryczna nominalna pozorna 106 kVA ±5% (tg φ = 0,4),  
– nominalna moc cieplna min. 150 kW ±5%, 
– nominalna sprawność elektryczna min. 37%, 
– nominalna sprawność cieplna min. 53%, 
– nominalna sprawność całkowita min. 90%, 
– nominalny prąd wyjściowy (tg φ = 0,4) min. 160 A, 
– częstotliwość nominalna prądu: 50 Hz, 
– napięcie nominalne: 400 V AC 3f, 
– obudowa dźwiękoizolacyjna: 

• średnie ciśnienie akustyczne w odległości 7 m: <= 65 dB(A) 
• zastosowanie wibroizolacji / wygłuszenia w celu minimalizacji przenoszenia drgań, 

– emisja zanieczyszczeń przy obciążeniu 100%, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania, 

– agregat prądotwórczy wyposażony w układ automatycznego sterowania, kontroli i 
nadzoru do zasilania podstawowego lub uzupełniającego w energię elektryczną, z 
automatyczną synchronizacją z publiczną siecią energetyczną: 
• układ sterowania jest przystosowany do zdalnego monitoringu i diagnostyki (w 

mikrosieci w standardzie IEC 60870-5-104), do współpracy z nadrzędnymi 
systemami nadzoru i wizualizacji (dyspozytornia); 

• niezbędne jest, aby układ sterowania agregatu komunikował się za pomocą 
ustandaryzowanego protokołu komunikacyjnego ze sterownikiem zdalnym, 
opisanym w p. 7;  

• agregat musi być przystosowany do pracy autonomicznej z możliwością 
przekazywania energii do magazynu energii elektrycznej; 

• musi być zapewniona możliwość synchronizacji agregatu z siecią AC kampusu; 
• układ sterowania musi zapewniać możliwość pobierania i przesyłania danych 

odnośnie prądu, napięcia, częstotliwości, prędkości obrotowej silnika agregatu; 
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– zamknięta obudowa wyciszona do całorocznej pracy wewnątrz pomieszczeń: 
• z możliwością dogodnego przeprowadzania przeglądów okresowych i innych prac 

serwisowych agregatu prądotwórczego, 
• wentylacja nawiewno-wywiewna wnętrza obudowy za pomocą wentylatora, 

wyciszone żaluzje nawiewne, 
– zespół napędowy, tj. silnik gazowy (wraz z osprzętem i wyposażeniem) wraz z prądnicą, 

zabudowany na stalowej ramie montażowej wewnątrz obudowy,  
– kompletna instalacja odprowadzenia spalin z nierdzewnym tłumikiem hałasu,  
– kompletna instalacja kanałów napowietrzania i wyrzutu powietrza chłodzącego 

agregat,  
– podłoga z wanną zapobiegającą wyciekom oleju silnikowego i płynu chłodzącego poza 

obudowę agregatu, 
– oświetlenie elektryczne wnętrza obudowy, 
– wbudowane przyłącza do: 

• zewnętrznej instalacji ppoż., 
• zamocowania detektora gazu z wyjściem/wejściem sygnałowym do zewnętrznej 

instalacji detekcji gazu i/lub odcięcia dopływu gazu w pomieszczeniu, 
• wyjście/wejście sygnałowe do nadrzędnego systemu nadzoru i wizualizacji; 

– sterownik / regulator napięcia generatora dedykowany do ciągłej pracy równoległej z 
publiczną siecią energetyczną, 

– czujnik temperatury uzwojenia stojana, 
– ścieżka zasilania gazem ziemnym (przyłącze kołnierzowe, ręczny zawór kulowy / 

zasuwa, filtr),  
– zespolony układ elektrozaworów odcinających z systemem kontroli szczelności 

(reduktor zero-ciśnieniowy) z orurowaniem oraz podłączeniem do silnikowej instalacji 
elektronicznej regulacji składu mieszanki gazowo-powietrznej, 

– układ automatycznego uzupełniania oleju silnikowego (z wbudowanym zbiornikiem 
dodatkowym). 

Przyłącze gazowe zostanie wykonane przez PGNiG zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt przyłącza jest po stronie Zamawiającego. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Generator powinien być wyposażony w sterownik, który musi zezwalać na zewnętrzne 
przesyłanie parametrów pracy oraz poleceń sterujących, co najmniej takich jak: 

Lp. Sygnał Jednostka 
1. Polecenie START/STOP 0/1 
2. Wskaźnik statusu PRACA/PAUZA 0/1 
3. Wskaźnik dostępności paliwa 0/1 
4. Wskaźnik synchronizacji 0/1 
5. Moc czynna kW 
6. Moc bierna kVAr 
7. Częstotliwość Hz 
8. Napięcie  V 
9. Zadana moc czynna  kW 
10. Zadana moc bierna kVAr 
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5. Magazyn energii litowo-jonowy, w zabudowie kontenerowej, o mocy ok. 
500 kW, wraz z automatyką kontrolno-pomiarową, posadowiony w 
wytypowanym miejscu 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji magazynu energii 
litowo-jonowego o mocy 500 kW ±5%, wraz z automatyką kontrolno-pomiarową. Magazyn 
energii powinien znajdować się w wolnostojącej zabudowie żelbetowej, aby zapewnić 
wymaganą prawem odporność ogniową.  

Lokalizacja magazynu energii: przy budynku CENWIS w miejscu wstępnie przygotowanym, co 
przedstawia Rys. 5.1. Przygotowane przez Zamawiającego podłoże stanowi płyta 
fundamentowa, o wymiarach: długość wzdłuż budynku CENWIS: 12 m; szerokość 6 m; grubość 
płyty fundamentowej: 0,9 m. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wymagane prawem 
pozwolenia. Wykonawca dostosuje wygląd elewacji zabudowy magazynu energii do istniejącej 
architektury budynku CENWIS i jego otoczenia. 

 
Rysunek 5.1 Lokalizacja magazynu energii – wschodnia strona budynku CENWIS – kolor czerwony 
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Wymagania ogólne: 

– Spełnienie następujących norm i dokumentów: 
• DIN EN 62619:2017-11; (VDE 0510-39:2017-11) Secondary cells and batteries 

containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for 
secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications 
(IEC 62619:2017), 

• VDE-AR-E 2510-50, 
• VDE-AR-E 2510-2. 

– Wykonawca dostosuje pomieszczenie, w którym będzie usytuowany magazyn energii, 
pod kątem przepisów BHP i PPOŻ,  

– proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

Wymagania szczegółowe: 

– Parametry znamionowe i dane gwarantowane: 
• Moc 15-minutowa magazynu energii 500 kW ±5% (ładowania/rozładowywania), 

• pojemność znamionowa magazynu energii brutto 200 kWh brutto ± 20%, z 
możliwością rozbudowy do 400 kWh,  

• zakładana minimalna liczba cykli ładowania/rozładowania: 5000 przy 80% DoD  
(nominalny zakres pracy: 10% - 90% DoD), 

• napięcie zasilania: 3f 400 V AC, 

• napięcie wyjściowe: 3f 400 V AC (elementem składowym magazynu energii jest 
przekształtnik o dwukierunkowym przepływie energii, umożliwiający 
ładowanie/rozładowanie magazynu energii), 

• miejsce przyłączenia układu magazynowania energii: pole odpływowe rozdzielnicy 
nN zlokalizowanej w budynku Cenwis. 

• magazyn powinien być wyposażony w wyłącznik sieciowy, zapewniający 
automatyczne odłączenie magazynu od sieci, 

• zakres temperatur pracy: - 20 oC / +40 oC, 

• system klimatyzacji, zapewniający utrzymanie optymalnej temperatury 
ładowania/rozładowywania (15 - 25 oC), 

• obudowa szafy z bateriami, zapewniająca stopień ochrony, co najmniej IP41, 

• wizualna sygnalizacja stanu pracy (praca poprawna: ‘kolor zielony’, alarm: ‘kolor 
czerwony’). 

– Opis baterii: 

• zakres napięcia roboczego baterii: 500 − 800V DC, 

• baterie powinny mieć możliwość przyjmowania i wydatkowania prądu minimum 
2C w obu kierunkach, 

• urządzenie elektroniczne, kontrolujące stan ogniw baterii (BMS), powinno być 
zamontowane na każdym ogniwie. BMS mierzy napięcie i temperaturę ogniw, prąd 
baterii, zapewnia wyrównywanie napięć ogniw (balancing), ochronę dla każdego 
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ogniwa przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, brakiem 
zrównoważenia,  

Wymagania dodatkowe - sterowanie: 

– urządzenie realizuje pracę w systemie sterowania: ładowanie/rozładowanie w 
systemie nadzoru magazynu,  

– możliwość pracy autonomicznej oraz sterowania z systemu nadzoru,  

– magazyn wyposażony jest w układ sterowania, kontroli i nadzoru do zasilania 
podstawowego lub uzupełniającego w energię elektryczną, z automatyczną 
synchronizacją z siecią energetyczną;  

– układ sterowania jest przystosowany do zdalnego monitoringu i diagnostyki (w 
mikrosieci w standardzie IEC 60870-5-104), do współpracy z nadrzędnymi systemami 
nadzoru i wizualizacji (dyspozytornia);  

– układ sterowania magazynu energii musi być dostosowany do komunikacji za pomocą 
ustandaryzowanego protokołu komunikacyjnego ze sterownikiem zdalnym, opisanym 
w p. 7;  

– zaimplementowany algorytm, zapewniający w trybie autonomicznym śledzenie przez 
układ magazynu obciążenia stacji nN i rozładowywanie magazynu w czasie szczytu, a 
ładowanie w czasie doliny w oparciu o dane historyczne, opisujące czas pracy stacji nN,  

– musi być zapewniona możliwość synchronizacji magazynu energii z siecią AC kampusu; 
– układ sterowania musi zapewniać możliwość pobierania i przesyłania danych odnośnie 

prądu, napięcia, częstotliwości, temperatury ogniw; 
– okres analizowania krzywej opisującej wahania poziomu mocy zawierający się w 

przedziale do min. 24 h, z możliwością rozbudowy w przedziale 7-21 dni, 

– komunikacja z systemem sterowania mikrosieci / podejmowanie decyzji odnośnie 
sposobu zarządzania energią, 

– reakcja na zwarcie w sieci nN – odłączenie układu od sieci i powrót po ok. 60 s do pracy, 

– możliwość kompensacji wahań napięcia, regulacja napięcia, mocy biernej, 

– zapewniona możliwość pracy (automatycznie i na żądanie) w trybach: sieci wydzielonej 
(pracy wyspowej) lub zabezpieczenia od pracy wyspowej.  

 
Wymagania dodatkowe – sygnalizacja i komunikacja: 

– urządzenie musi zapewnić sygnalizację, w systemie nadzoru, następujących sygnałów: 

• praca autonomiczna/sterowanie z systemu nadzoru, 

• stan pracy (ładowanie/rozładowanie/awaria), 

• stopień naładowania magazynu (wyrażony w %), 

• pomiary mocy (czynnej, biernej, prądu ładowania/rozładowania). 

– algorytm „sztucznej inteligencji” kontrolującej pracę baterii, 

– magazyn powinien mieć zaimplementowany algorytm zapewniający autonomiczną 
pracę w mikrosieci, 
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– algorytm powinien zapewnić adaptację systemu do tygodniowych profili obciążenia (z 
próbkowaniem, co najmniej 1-minutowym) oraz powinien zapewnić możliwość 
późniejszej modyfikacji przez użytkownika mikrosieci w celu dostosowania działania do 
specyfiki pracy kompletnej mikrosieci, 

– Komunikacja wejścia/wyjścia: 

• obsługa poprzez protokół IEC 60870-5-104, 

• dostęp poprzez interfejs lokalny (np. złącze serwisowe) musi odbywać się po 
uwierzytelnieniu, 

• wymagania dotyczące komunikacji: 

o możliwość zdalnej i lokalnej: parametryzacji, zmiany nastaw, aktualizacji 
kalendarza oraz restartu urządzenia; praca w systemie synchronizacji czasowej 
zgodnym z systemem zarządzania mikrosiecią, 

o możliwość lokalnej aktualizacji oprogramowania, 
o możliwość zdalnego i lokalnego odczytu (na żądanie) danych i informacji 

o zdarzeniach, 
o możliwość obsługi zdarzeń przekazywanych automatycznie/spontanicznie do 

systemu zarządzania mikrosiecią; zakres przekazywanych zdarzeń i danych w 
trybie automatycznym/spontanicznym będzie możliwy do zdefiniowania 
w urządzeniu, 

o komunikacja zdalna za pośrednictwem portu komunikacyjnego w standardzie 
Ethernet poprzez sterownik zlokalizowany w rozdzielni systemu, 

o komunikacja lokalna (serwisowa) z urządzeniem, służąca do konfiguracji i 
diagnostyki, za pośrednictwem, co najmniej jednego z poniższych portów:  
 Ethernet/RJ45, 
 USB, 
 Port szeregowy RS 232. 

Sterownik magazynu energii musi pozwalać na komunikację w zakresie przekazywania nastaw, 
statusu pracy oraz wielkości fizycznych, co najmniej takich jak: 

Lp. Sygnał Jednostka 
1. Polecenie START/STOP 0/1 
2. Wskaźnik statusu 

PRACA/PAUZA 
0/1 

3. Wskaźnik naładowania  % 
4. Wskaźnik synchronizacji 0/1 
5. Moc czynna kW 
6. Pojemność  kWh 
7. Częstotliwość falownika  Hz 
8. Napięcie AC V 
9. Zadana moc czynna  kW 
10 Zadana moc bierna kVAr 
11. Temperatura °C 
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6. Stacje ładowania samochodów elektrycznych, usytuowane w określonym 
przez Zamawiającego miejscu, dla łącznie 12 stanowisk postojowych, w 
tym szybkiego ładowania prądem stałym o mocy ok. 50 kW każda dla 
łącznie 2 stanowisk postojowych i ładowania prądem przemiennym o mocy 
ok. 22 kW każda dla łącznie 10 stanowisk postojowych. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji w ramach MG stacji 
ładowania samochodów elektrycznych przeznaczonych dla 12 pojazdów ładowanych 
równocześnie. Nie przewiduje się opłat za ładowanie pojazdów elektrycznych, natomiast 
stacje powinny umożliwić uwzględnienie takiej opcji w przyszłości.  
 
Wymagania ogólne dotyczące każdej stacji: 

– możliwość przesyłania bieżących informacji na temat przebiegu ładowania do 
Dyspozytorni budynku Cenwis, 

– możliwość regulacji mocy ładowania, od zera do mocy znamionowej, z Dyspozytorni w 
budynku Cenwis, 

– możliwość poboru opłat w przyszłości, 
– kontrolowany dostępu do ładowania pojazdów elektrycznych poprzez zastosowanie 

kart np. typu RFID/NFC, 
– stacje ładowania powinny być w zabudowie wolnostojącej i wymagają wykonania 

fundamentu, 
– podłączenie stacji do układu zasilania w energię elektryczną, 
– każda stacja powinna posiadać wskaźnik, informujący o stopniu naładowania pojazdu, 
– Wykonawca dostarczy do każdej stacji adaptery kablowe w liczbie równej wszystkim 

gniazdom, o długościach nie mniejszych niż 3,5m każdy, zapewniających jednoczesne 
ładowanie samochodów wyposażonych w rodzaj złącz, opisany dalej, oraz każdy 
przewód powinien posiadać system zwijania przewodu, 

– czytelna instrukcja obsługi dla użytkownika z opcją wyboru języka polskiego lub 
angielskiego, umieszczona na każdym urządzeniu w sposób trwały, 

– ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przed nadmierną 
temperaturą, ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi, system 
antykradzieżowy, 

– dwa stanowiska parkingowe do szybkiego ładowania prądem stałym, o mocy ok. 50 
kW każde oraz dwa stanowiska parkingowe do ładowania prądem zmiennym, o mocy 
ok 22 kW każde, powinny zostać umiejscowione przy budynku CENWIS na parkingu 
(Załącznik nr 6.1).  

– pozostałe osiem stanowisk parkingowych, do ładowania pojazdów prądem 
przemiennym, o mocy ok. 22 kW każde, powinny zostać umiejscowione w następujący 
sposób: 

o na parkingu głównym PŚk – cztery miejsca parkingowe,  
o na parkingu przy budynku biblioteki – jedno miejsce parkingowe,  
o w bazie transportowej PŚk – jedno miejsce parkingowe 
o na parkingu umiejscowionym na terenie kampusu od strony wschodniej - dwa 

miejsca parkingowe 
Miejsce lokalizacji stanowisk parkingowych zamieszczono w załącznikach (Załączniki nr 
6.2.1 – 6.2.3), 

– każde stanowisko ładowania powinno posiadać trwałe oznaczania poziome i pionowe, 



 21 

– proponowane przez Wykonawcę rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Wymagania szczegółowe dla stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych prądem 
stałym, o mocy ok. (2 x 50) kW (stacja 2-stanowiskowa): 

Stacja ładowania samochodów o napędzie elektrycznym powinna zapewnić zdolność 
szybkiego naładowania akumulatora zasilającego pojazd elektryczny. Stacja powinna być 
podwójna, aby możliwe było równoczesne ładowanie akumulatorów dwóch pojazdów 
elektrycznych, znajdujących się na sąsiednich stanowiskach postojowych.  

Parametry techniczne stacji szybkiego ładowania: 

– montaż do podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
– napięcie zasilania 3-fazowe 400V AC,  
– maksymalna moc pojedynczego stanowiska ładowania 50kW ±20 %,  
– sprawność stacji, nie mniejsza niż 94 %, 
– stopień ochrony urządzeń nie gorszy niż IP54, 
– stopień odporności na uderzenia nie gorszy niż IK10, 
– rodzaje złącz: 1 x CHAdeMO, 1 x CCS 2,  
– stacja wykonana jako wolnostojąca pracująca w zakresie temperatur od -30 ˚C do 

+50˚C, 
– interfejs lokalny, oparty na wyświetlaczu kolorowym TFT, o przekątnej min. 5 cali, 

pracujący w zakresie temperatur od -300C do +500C, wyposażony w MENU z opcją 
wyboru języka polskiego lub angielskiego oraz wskaźnik, informujący o stopniu 
naładowania pojazdu, 

– poziom hałasu nie większy niż 55dB we wszystkich kierunkach w odległości 10m od 
stacji, 

– certyfikat CE. 
 
Wymagania szczegółowe dla stacji ładowania samochodów elektrycznych prądem 
przemiennym, o mocy ładowania pojedynczego samochodu, ok. 22 kW (10 stanowisk): 

Stacje ładowania samochodów o napędzie elektrycznym powinny zapewnić zdolność 
naładowania akumulatora zasilającego pojazd elektryczny. Stacje powinny być pojedyncze lub 
podwójne, stosownie do załączników (Załączniki 6.1, 6.2.1-6.2.3), obsługujące odpowiednio 
jedno lub dwa sąsiednie stanowiska parkingowe. Wszystkie stacje powinny zapewnić 
możliwość równoczesnego ładowanie akumulatorów dziesięciu pojazdów. 

Parametry techniczne stacji ładowania: 

– montaż do podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  
– napięcie zasilania 3-fazowe 400V AC, 
– napięcie wyjściowe 400V ±10% AC, 
– maksymalna moc 22 kW ±20 %,  
– sprawność stacji, nie mniejszej niż 94 %,  
– stopień ochrony urządzeń nie gorszy niż IP54, 
– stopień odporności na uderzenia nie gorszy niż IK10, 
– dwa gniazda z możliwością przyłączenia przewodów AC MODE3 / AC TYPE 2  
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– stacja wykonana jako wolnostojąca pracująca w zakresie temperatur od -30˚C do 
+50˚C, 

– wskaźnik informujący o stopniu naładowania pojazdu, 
– poziom hałasu nie większy niż 55dB we wszystkich kierunkach w odległości 10m od 

stacji, 
– certyfikat CE. 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 6.1 – Miejsce posadowienia stacji ładowania samochodów elektrycznych przy 
budynku CENWIS. 

ZAŁĄCZNIK Nr 6.2.1 – 6.2.3 – Miejsca posadowienia stacji ładowania samochodów 
elektrycznych na terenie kampusu PŚk. 
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7. Automatyka i monitorowanie danych, w postaci cyfrowej i obrazowej, 
produkcji i dystrybucji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
(Wirtualna Elektrownia), dająca możliwość zarządzania zadanymi 
scenariuszami pracy MG 

Przedmiotem zamówienia jest system informatyczny ze sterownikami i infrastrukturą 
komunikacyjną zapewniający zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej w 
mikrosieci. W skład mikrosieci wchodzą: generator prądu na gaz ziemny, moduły 
fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, magazyn energii elektrycznej i stacje ładowania EV. 
Mikrosieć będzie połączona z zewnętrznym dostawcą energii elektrycznej. Struktura 
mikrosieci będzie zbudowana z podzespołów generujących i odbierających energię 
elektryczną, dlatego wymagana jest łatwość konfiguracji i niezakłócona współpraca z 
istniejącymi podzespołami sieci Kampusu PŚk. Wymagana jest także łatwa integracja 
informatyczna podzespołów z projektowanym systemem sterowania. W związku z możliwą w 
przyszłości rozbudową mikrosieci projekt systemu powinien pozwalać na dołączanie kolejnych 
podzespołów i ich integrację w systemie sterowania. 
W budynku C znajduje się wrażliwy odbiorca, który wymaga nieprzerwanego zasilania. W 
sytuacji braku zasilania odbiorca ten powinien zostać podłączony do generatora prądu AC, 
zasilanego gazem ziemnym, poprzez przełącznik sterowalny. Odbiorca ten zapewnia ponowne 
połączenie się z magistralą mocy bez zagrożenia rozsynchronizowania MG. Automatyka 
awaryjnego przyłączania odbiorcy wrażliwego powinna zostać umiejscowiona w dyspozytorni 
oraz powinna  zostać zintegrowana z systemem zarządzania MG. 
W budynku CENWiS znajdować się będzie dyspozytornia MG (centrum sterowania). 
Dyspozytornia usytuowana będzie na pierwszym piętrze w pomieszczeniu o numerze 1/15 o 
powierzchni około 120 m2 i wysokości około 3,5 m. Z pomieszczenia dyspozytorni wydzielone 
będzie pomieszczenie o powierzchni ok. 16 m2, przeznaczone na rozdzielnię elektryczną oraz 
szafy serwerowe. Pomieszczenie będzie posiadało oddzielne wejście. Pomieszczenie to 
powinno być wyposażone w odrębny system klimatyzacyjny o mocy nie mniejszej niż 2500 W.  
Infrastruktura systemu sterowania powinna być zbudowana jako sieć z rozproszonymi 
sterownikami lokalnymi oraz redundantnymi sterownikami centralnymi. Uproszczony 
schemat blokowy planowanego systemu sterowania jest przedstawiony na rysunku Rys. 7.1.  
Każdy moduł komunikujący się bezpośrednio z pojedynczym urządzeniem generującym, 
magazynującym i zliczającym odbiór energii elektrycznej powinien komunikować się 
dwustronnie ze sterownikiem lokalnym dla tego urządzenia, umieszczonym w bezpośredniej 
bliskości danego urządzenia. Sterownik lokalny powinien komunikować się dwustronnie ze 
sterownikami centralnymi, a te z centralnym zespołem komputerowym obsługiwanym 
bezpośrednio przez operatorów. Protokół komunikacyjny pomiędzy sterownikami lokalnymi i 
sterownikami centralnymi to IEC 60870-5-104. Sterowniki te powinny być połączone ze sobą 
za pomocą światłowodu wielomodowego minimum czterowłóknowego. 
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Rys. 7.1 Schemat blokowy planowanego systemu sterowania, 
 
Pod kątem infrastruktury system automatyki i monitorowania powinien zapewnić: 

− niezakłóconą pracę wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym zewnętrznego dostawcy 
energii elektrycznej, 

− przekazywanie do systemu centralnego parametrów pracy każdego ze źródeł energii 
elektrycznej połączonego z MG, 

− przekazywanie do systemu centralnego parametrów stanu magazynu energii 
elektrycznej, 

− przekazywanie do systemu centralnego informacji o zużyciu energii elektrycznej w PPE 
zlokalizowanych z pięciu PPE usytuowanych w budynkach dydaktycznych A, B, C, D i 
Bibliotece PŚk, 

− sterowanie parametrami pracy każdego z urządzeń generujących energię elektryczną, 
− sterowanie parametrami pracy magazynu energii elektrycznej, 
− dostęp do dowolnego sterownika lokalnego i centralnego za pomocą komputera klasy 

PC z wykorzystaniem złącza Ethernet i/lub USB celem pobrania danych, 
przeprogramowania logiki sterownika lub sterowania ręcznego urządzeniem 
komunikującym się z danym sterownikiem, 

− możliwość pracy wyspowej w przyszłości, 
− pracę urządzeń monitorujących i sterujących odporną na zakłócenia przez warunki 

pogodowe, urządzenia te powinny być zabezpieczone przed warunkami pogodowymi 
oraz ingerencją osób niepowołanych, 

− montaż i połączenie ze strukturą MG urządzeń przełączających typu static switch S-S 
na każdej rozdzielnicy z wyjątkiem budynku dydaktycznego „B”. 
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Pod kątem funkcjonalności programowej system automatyki i monitorowania powinien 
zapewnić: 

− sterowanie ręczne oraz automatyczne i ręczne pobieranie danych z każdego z urządzeń 
wytwarzających energię elektryczną, 

− możliwość automatycznego przełączania generatora prądu na zasilanie własne 
wydzielonego fragmentu MG w przypadku spadku napięcia na wejściu zewnętrznego 
dostawcy energii elektrycznej, 

− obsługę alarmów według zadanych przez użytkownika kryteriów i automatyczne 
postępowanie po alarmie metodami zdefiniowanymi przez użytkownika, 

− pracę MG zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika założeniami zarządzania 
produkcji i magazynowania energii elektrycznej w zależności od warunków obciążenia, 

− tworzenie i modyfikowanie własnych profili zarządzania produkcją i magazynowaniem 
energii elektrycznej z interwałem 1-minutowym z zadanymi warunkami początkowymi, 
przy czym wszystkie procesy z tym związane powinny odbywać się przy pomocy 
terminala komputerowego i nie powinny wymagać od użytkownika specjalistycznej 
wiedzy na temat architektury systemu, 

− możliwość zabezpieczenia części logiki przed działaniem niebezpiecznym dla działania 
MG, 

− możliwość wybrania pomiędzy min. czterema predefiniowanymi przez dostawcę 
profilami pracy MG: maksymalne wykorzystanie własnych źródeł energii elektrycznej, 
maksymalna redukcja emisji dwutlenku węgla, minimalizacja kosztów energii 
elektrycznej, maksymalne zabezpieczenie odbiorów na terenie kampusu pod kątem 
ciągłości dostawy energii elektrycznej, 

− zapisywanie parametrów pracy MG w magazynach danych zlokalizowanych w 
pomieszczeniu centrum sterowania nie będących integralną częścią systemu poprzez 
sieć komputerową, 

− zapisywanie i podgląd parametrów pracy urządzeń monitorujących i sterujących, 
− możliwość rozbudowy i modyfikacji zainstalowanego systemu o moduły dowolnego 

producenta w oparciu o ustandaryzowane złącza i protokoły komunikacyjne zarówno 
od strony infrastrukturalnej jak i programowej, 

− możliwość zarządzania modułami fotowoltaicznymi o sumarycznej mocy 500 kWp, 
− możliwość zarządzania generatorem prądu zasilanym gazem ziemnym o mocy 100 kW, 
− możliwość zarządzania turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej 22 kW, 
− możliwość zarzadzania magazynem energii elektrycznej o mocy 500kW i pojemności 

250 kWh, 
− możliwość zarządzania mocą  ładowania w stacjach ładowania samochodów 

elektrycznych, 
− symulację zużycia energii elektrycznej przez poszczególne odbiory i działania 

automatyczne zgodnie z algorytmami predykcyjnymi, 
− algorytm dostępu do prognozy pogody z serwisów zewnętrznych celem symulacji 

produkcji energii elektrycznej z OZE na najbliższe 24 godziny, 
− podgląd pracy MG oraz edycję podglądu na poziomie informatycznym sposobu 

działania za pomocą głównego terminala komputerowego z zainstalowanym 
oprogramowaniem do wizualizacji i edycji,  



 26 

− konfigurowanie ogólnej logiki pracy MG oraz  każdego sterownika narzędziami 
zgodnymi ze standardem IEC 61131-3. 

Aplikacja komputerowa pozwalająca na sterowanie, monitorowanie i symulację, powinna 
zostać skonfigurowania w architekturze klient-serwer. Serwer zainstalowany powinien być na 
komputerze centralnym, łączącym się bezpośrednio ze sterownikami centralnymi. Klienci 
powinni zostać zainstalowani na dwóch terminalach operatorskich oraz komputerze 
przenośnym (posiadanym przez Zamawiającego) w centrum sterowania. Ponadto 
umożliwiona ma być możliwość jednoczesnej pracy zdalnej z uprawnieniami administratora 
co najmniej dwóch użytkowników systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze 
centralnym z wykorzystaniem protokołu RDP. Wymagana jest także praca zdalna z 
uprawnieniami administratora na magazynie danych z wykorzystaniem interfejsu graficznego 
i protokołu http. Ponadto użytkownicy wszystkich terminali komputerowych w centrum 
sterowania mają mieć dostęp do danych zgromadzonych w magazynie oraz komputerze 
centralnym danych za pomocą funkcji mapowania dysków sieciowych.  
Elementem postępowania jest także modernizacja rozdzielni nN poszczególnych 
przyłączanych obiektów stanowiących obciążenie MG. Modernizacja rozdzielnic zrealizowana 
będzie poprzez zainstalowanie automatyki, static-switchy oraz wyłączników.   

W pomieszczeniu dyspozytorni powinny znajdować się (Rys. 7.2a i 7.2b): 
- zestaw 12 monitorów ok. 50” do wizualizacji, 
- rozdzielnia mocy, 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Na wprost stołu operatorów powinny zostać 
zamontowane monitory zestawione w macierz 4 x 3. 
Przykładowy wygląd stanowiska operatorskiego 
wyposażonego w sześć monitorów głównych i 
oprogramowanie zapewniające możliwość realizacji 
badawczych scenariuszy pracy MG. 

 
Na ekranie powinna być 

możliwość wyświetlania chwilowych przebiegów mocy, prądów, napięć w poszczególnych 
punktach MG, danych meteorologicznych, prognoz pogodowych, interfejsu oprogramowania 

Rysunek 7.1b. Przykładowa wizualizacja stanowiska operatorskiego MG 

Rysunek 7.2a. Rzut pomieszczenia Dyspozytorni 
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symulacyjnego, interfejsu oprogramowania zarządzającego MG, interfejsu systemu 
operacyjnego. 

Algorytmy pracy MG (opis scenariuszy pracy)  

Algo-
rytm 

Maksymalizacja 
wykorzystania OZE / 
Maks. redukcji CO2 

Maksymalizacja 
redukcji mocy 
umownej / Poprawa 
niezawodności 
zasilania 

Maksymalizacja 
efektu 
ekonomicznego 

Badania 
przepływu 
energii w MG 
w trybie 
ręcznym 

Modelowa-
nie 
przepływu 
energii 
w MG 

Cel Maksymalne 
wykorzystanie energii 
wytworzonej z OZE na 
własne potrzeby. 
Uniknięcie generacji z 
OZE na sieć 
zewnętrzną. 

Maksymalnie płaski 
profil zapotrzebowania 
w PPE budynku B -  
peak shaving.  
 

Minimalny całkowity 
koszt energii 
elektrycznej w 
budynku B. 
Minimalna suma 
opłat: za część 
zmienną [kWh], za 
moc umowną [kW], 
za Qpoj i Qind (kVAr i 
tg fi).  

Badanie 
korelacji 
pomiędzy 
elementami 
mikrosieci 
będącymi 
źródłami 
i odbiorami 
energii 
elektrycznej. 

Testowanie 
algorytmów 
przed ich 
wdrożeniem
. 

Opis 
dział
a-nia 

Sieć pracuje w 
układzie normalnym. 
Energia źródeł 
niestatycznych jest 
magazynowana w 
magazynie energii.  
 

Sieć pracuje w układzie 
normalnym. Energia 
jest magazynowana w 
magazynie energii. 
W chwili sygnału ryzyka 
przekroczenia mocy w 
budynku B,  magazyn 
energii wygładza piki, 
zwiększenie mocy 
generatora  następuje 
jeśli prognozowane jest 
więcej  przekroczeń 
mocy po sobie.  
 

Sieć pracuje 
w układzie 
normalnym. Układ 
analizuje opłacalność 
generacji 
wewnętrznej i koszt 
energii elektrycznej z 
sieci zewnętrznej. 

Wykonanie 
badań mających 
na celu analizę 
profili 
dołączonego 
PPE (np. bud. D) 
oraz wybranych 
źródeł bez 
analizy 
przepływu mocy 
przez budynek 
B. 

Działanie na 
rzeczywistyc
h danych w 
czasie 
rzeczywisty
m ale 
prognozowa
nie skutków 
na 
modelach. 

Ocze-
kiwa
ny 
wyni
k 

Minimalizacja emisji 
CO2 w przeliczeniu na 
jdn. zużycia energii 
elektrycznej. 

Uzyskanie minimalnej 
mocy umownej i 
minimalny koszt 
przekroczeń. 

Minimalny koszt 
energii elektrycznej. 

Budowanie 
nowych 
algorytmów 
pracy 
mikrosieci. 

Weryfikacja 
algorytmów. 

 
Dodatkowo na stanowisku operatorskim powinna zostać zapewniona możliwość przeglądu i 
analizy danych historycznych dzięki przeznaczonemu do tych celów oprogramowaniu. 
Systemy sterowania ręcznego przez operatorów powinien uwzględniać zróżnicowanie 
poziomu uprawnień do danych i funkcji podzespołów. 
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8. System zbierania i przetwarzania danych numerycznych produkcji 
i dystrybucji energii z węzłów mikrosieci 

System zbierania i przetwarzania danych numerycznych powinien składać się z: 
− komputera centralnego, komunikującego się ze sterownikami centralnymi, 
− redundantnych magazynów danych, 
− urządzeń sieciowych pozwalających na zbudowanie sieci komunikacyjnej niezależnej 

od sieci kampusu, połączonej z nią poprzez administrowalny za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej ruter sieciowy, 

− zasilaczy awaryjnych zabezpieczających wszystkie urządzenia sieciowe i komputerowe 
w wydzielonej na serwerownię i rozdzielnię części centrum sterowania, 

− modułowego wyświetlacza złożonego z 12 pojedynczych wyświetlaczy zestawionych w 
macierz 4x3, wyświetlających obraz bezpośrednio w komputera centralnego, 

− dwóch terminali operatorskich z dwoma monitorami każdy, 
− wentylowanych szaf serwerowych do zamontowania wszystkich urządzeń 

komputerowych i sieciowych, 
− kabli sieciowych Ethernet pozwalających na komunikację w obrębie centrum 

sterowania pomiędzy terminalami komputerowymi i wszystkimi urządzeniami 
podłączonymi do sieci systemu automatyki MG. 

 
System operacyjny zainstalowany na komputerze głównym powinien pozwalać na 
równoczesną pracę w trybie administratorskim co najmniej dwóch użytkowników zdalnych za 
pośrednictwem protokołu RDP. System operacyjny zainstalowany na terminalach 
operatorskich powinien pozwalać na pracę zdalną użytkownika na prawach administratora za 
pośrednictwem protokołu RDP oraz powinien cechować się obsługą zestawu bibliotek DirectX 
12, obsługą funkcji WIP i możliwością szyfrowania danych na dysku funkcją BitLocker. 
Wszystkie systemy operacyjne powinny być przeznaczone na architekturę 64-bitową. 
 
Wymagania dotyczące zasilaczy awaryjnych: 

− liczba gniazd wyjściowych pozwalająca na podłączenie wszystkich urządzeń 
komputerowych i sieciowych znajdujących się w wydzielonej na serwerownię i 
rozdzielnię części centrum sterowania, 

− możliwość sterowania urządzeniem z poziomu panelu wyświetlacza urządzenia, 
− możliwość sterowania urządzeniem za pomocą programu komputerowego, 
− maksymalny czas przełączania na baterię: 0 ms (tryb pracy on-line), 
− zapewnienie podtrzymania zasilania podłączonych urządzeń przez czas minimum 30 

minut od zaniku zasilania sieciowego. 
Wymagania dotyczące rutera sieciowego: 

− zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową, 
− możliwość skonfigurowania oddzielnych podsieci na każdym z portów LAN, 
− przepływność portów WAN i LAN co najmniej 1000 Mb/s, 
− możliwość zapisywania logów na zewnętrznym serwerze logów, 
− możliwość konfigurowania zabezpieczeń Firewall dla adresów MAC, dla adresów IP, 

dla usług sieciowych i dla liczby sesji. 
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Wymagania dotyczące magazynu danych: 

− powinny być zamontowane dwa urządzenia pracujące w trybie jeden aktywny, a drugi 
czuwający z powielaniem danych z aktywnego, jak również z możliwością 
skonfigurowania jako dwa niezależne magazyny danych, 

− systemy operacyjne tych urządzeń te powinny posiadać graficzny interfejs użytkownika 
i powinny być konfigurowalne poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego 
komputera znajdującego się w tej samej podsieci w centrum sterowania, 

− ilość obsługiwanych dysków typu SSD MLC 3DNAND lub SSD SLC 3DNAND to 4 lub 6 o 
sumarycznej pojemności nie mniejszej niż 24 TB i nie większej niż 36 TB, 

− możliwość zestawienia dysków twardych urządzeń do pracy w trybach RAID: 0, 1, 10, 
5 i 6, 

− możliwość sekwencyjnej wymiany dysków twardych bez konieczności wyłączania 
urządzenia, 

− brak wyjścia sygnału wizyjnego w urządzeniu, 
− możliwość instalowania dodatkowego oprogramowania z repozytorium producenta 

urządzenia. 
 
Wymagania dotyczące komputera centralnego: 

− data wprowadzenia na rynek zamontowanego procesora/procesorów nie wcześniej 
niż pierwszy kwartał 2018 roku, 

− możliwość zamontowania procesora/procesorów osiągający/osiągające w teście 3D 
Mark 06 CPU wynik nie mniejszy niż 9900 punktów (https://dev1.notebook-
check.com/index.php?id=4344), w teście Cinebench R10 Single 32b wynik nie mniejszy 
niż 6000 punktów (https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344), w teście 
Cibenench R15 CPU Single 64b wynik nie mniejszy niż 150 punktów 
(https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344), 

− architektura procesora/procesorów 64 bitowa z nie mniej niż 4 rdzeniami każdy, 
− liczba dysków twardych co najmniej 2 w technologii SSD MLC 3DNAND lub SSD SLC 

3DNAND o pojemności pojedynczego dysku nie mniejszej niż 470GB i nie większej niż 
560GB, 

− możliwość połączenia tego komputera z macierzą 12 wyświetlaczy za pomocą kabli 
ustandaryzowanego cyfrowego sygnału wizyjnego, 

− karta graficzna umożliwiająca programowanie w technologii CUDA, 
− liczba pamięci RAM nie mniej niż 7 GB w technologii DDR4. 

 
Wymagania dotyczące terminali operatorskich: 

− Liczba: 2 szt, 
− CPU: taktowanie bazowe nie mniej niż 2GHz, cache nie mniej niż 8MB, min. 4 rdzenie, 

możliwość zamontowania w gnieździe typu osiągający/osiągające w teście 3D Mark 06 
CPU wynik nie mniejszy niż 9900 punktów (https://dev1.notebook-
check.com/index.php?id=4344), w teście Cinebench R10 Single 32b wynik nie mniejszy 
niż 6000 punktów (https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344), w teście 
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Cibenench R15 CPU Single 64b wynik nie mniejszy niż 150 punktów 
(https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344), 

− RAM: nie mniej niż 16GB, standard nie starszy niż DDR4, 
− dysk twardy: 2 szt. pracujące w trybie RAID 1,  typ SSD MLC lub SSD SLC, architektura 

3D-NAND lub V-NAND, pojemność pojedynczego dysku nie mniejsza niż 490GB, 
− karta sieciowa: 10/100/1000 z portem RJ45, obsługa protokołu WoL, 
− karta graficzna na slocie PCI: nie mniej niż 4GB RAM, nie mniej niż 2 wyjścia HDMI lub 

DVI lub DisplayPort, możliwość programowania w architekturze CUDA, 
− port USB: nie mniej niż 2 szt. w standardzie 3.0 lub 3.1, 
− mysz optyczna przewodowa USB z co najmniej jedną rolką, możliwością przewijania 

ekranu w pionie i poziomie oraz nie mniej niż dwoma dodatkowymi przyciskami 
programowalnymi, źródło sygnału dla czujnika: laser (nie LED), 

− klawiatura przewodowa USB, technologia membranowa z mechanizmem nożycowym 
dla każdego przycisku, skok przycisków nie mniejszy niż 2mm i nie większy niż 3,5mm, 

− system operacyjny: umożliwiający pracę zdalną poprzez protokół RDP na zamawianym 
komputerze, obsługujący zestaw bibliotek DirectX 12, obsługa funkcji WIP, możliwość 
szyfrowania danych na dysku funkcją BitLocker, system 64-bitowy, umożliwiający 
pracę z monitorami dotykowymi, 

− napęd optyczny umożliwiający zapis nośników optycznych w technologii Blu-ray, 
 
Wymagania dotyczące monitorów dla terminali operatorskich: 

− liczba: 4 szt, 
− przekątna nie mniejsza niż 22 cali, nie większa niż 26 cali, 
− rozdzielczość nie mniejsza niż 1920x1080px, 
− format: 16:9, 
− co najmniej jedno z wymienionych gniazd sygnałowych wejściowych: HDMI lub DVI lub 

DisplayPort, 
− czas reakcji matrycy: nie więcej niż 12ms, 
− technologia wykonania matrycy: TFT lub PVA lub IPS, 
− typ matrycy: LED, 
− rodzaj podświetlenia matrycy: bezpośrednie. 

 
Wymagania dotyczące wyświetlaczy montowanych w macierz 4x3: 

− liczba: 12 szt, 
− przekątna nie mniejsza niż 48 cali, nie większa niż 56 cali, 
− rozdzielczość: nie mniej niż 1920x1080 px 
− format: 16:9, 
− czas reakcji matrycy: nie więcej niż 12 ms, 
− szerokość ramki wyświetlacza nie większa niż 1 mm. 

 



 31 

9. Stacja pogodowa do profesjonalnych badań i rejestracji danych 
meteorologicznych 

Stacjonarna stacja monitorowania warunków meteorologicznych niezbędna jest na potrzeby 
uzyskiwania danych do systemu zarządzania produkcją energii elektrycznej. Dane 
meteorologiczne są niezbędne także na potrzeby analizy danych z badanych modułów 
fotowoltaicznych i ewentualnych innych urządzeń zależnych od warunków 
meteorologicznych. Stacja meteorologiczna powinna zostać umieszczona na dachu budynku 
Cenwis na maszcie montażowym w miejscu nie ingerującym w działanie zamontowanej tam 
instalacji klimatyzacyjnej, fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej. Stacja powinna zapewnić jej 
demontaż i możliwość zamontowania w dowolnym innym punkcie dachu lub budynku, pod 
warunkiem wyprowadzenia źródła zasilania oraz gniazda do transferu danych. Stacja powinna 
zostać zbudowana z wysokiej jakości materiałów odpornych na warunki atmosferyczne lub 
odpowiednio zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych. Wszystkie moduły 
pomiarowe za wyjątkiem rejestratora i zasilacza narażone będą na działanie warunków 
atmosferycznych, z tego względu wymagane jest zastosowanie obudów zgodnych z normą 
szczelności co najmniej IP65. Zasilacz oraz rejestrator będą narażone na działanie niskich 
temperatur. Rejestrator stacji powinien zostać połączony z siecią komputerową Laboratorium 
Przemysłowego Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii. Moduły pomiarowe powinny 
zapisywać dane na pojedynczym rejestratorze z wykorzystaniem standardowych protokołów 
komunikacyjnych i powinny zostać zamontowane na jednym maszcie pomiarowym z 
wyjątkiem termometrów powierzchniowych, które powinny być montowane na wybranych 
modułach PV. 

Wymagania dotyczące parametrów odczytu warunków meteorologicznych dla 
poszczególnych modułów stacji: 

Wymagania dotyczące wiatromierza (1 szt.):  

– mierzona prędkość wiatru, co najmniej w zakresie od 0,5 m/s do 65 m/s, z dokładnością 
nie niższą niż ± 1m/s lub nie mniejsza niż ± 5 %,  

– rozdzielczość mierzonej prędkości wiatru nie większa niż 0,5 m/s, 
– wskazanie kierunku wiatru z dokładnością nie niższą niż 3 stopnie kątowe, 
– rozdzielczość pomiaru kierunku wiatru nie niższa niż 1 stopień kątowy. 

Wymagania dotyczące termometru zewnętrznego (1 szt.):  

– mierzona temperatura atmosfery, co najmniej w zakresie od -40 st.C do +60 st.C , 
– dokładność pomiaru temperatury atmosfery nie niższa niż ± 0,5 st.C, 
– rozdzielczość pomiaru temperatury atmosfery nie niższa niż 0,1 st.C, 

Wymagania dotyczące termometru powierzchniowego (10 szt.):  

– zakres mierzonej temperatury, co najmniej w zakresie od -40 st.C do +105 st.C, 
– dokładność pomiaru temperatury nie niższa niż ±0,5 st.C, 
– rozdzielczość pomiaru temperatury nie niższa niż 0,1 st.C. 

Wymagania dotyczące ciśnieniomierza (1 szt.): 
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– zakres mierzonego ciśnienie, co najmniej w zakresie od 600 hPa do 1100 hPa 
– dokładność pomiaru ciśnienia nie niższa niż  ±1 hPa, 
– rozdzielczość pomiaru ciśnienia nie niższa niż 0,5 hPa.  

Wymagania dotyczące czujnika promieniowania słonecznego (1 szt.): 

– zakres pomiaru nasłonecznienia, co najmniej od 0 W/m2 do 1400 W/m2. 
– Dokładność pomiaru nasłonecznienia nie niższa niż  ±5%  
– rozdzielczość pomiaru nasłonecznienia nie niższa niż 1W/m2,  
– zakres widmowy długości fal promieniowania, co najmniej od 250 nm do 1000 nm,  
– możliwość regulacji azymutu i kąta nachylenia. 

Wymagania dotyczące higrometru (1 szt.): 

– zakres pomiaru od 0% do 100% wilgotności względnej 
– dokładność pomiaru wilgotności nie niższa niż ± 2%,  
– rozdzielczość pomiaru wilgotności nie niższa niż 1%. 

Wymagania dotyczące czujnika opadów (1 szt.): 

– zakres pomiaru opadów, co najmniej od 1 do 200 mm/h,  
– dokładność pomiaru opadów nie niższa niż ± 5%,  
– rozdzielczość pomiaru opadów nie niższa niż 1 mm/h. 

Rejestrator parametrów pogodowych powinien zapewnić możliwość zapisu danych lokalnie 
oraz umożliwiać transfer danych poprzez interfejs Ethernet. Wejścia rejestratora powinny być 
zgodne z wyjściami czujników pomiarowych. Rejestrator powinien umożliwiać jego zdalne 
konfigurowanie z poziomu terminala komputerowego podłączonego do tej samej sieci 
komputerowej. Rejestrator powinien zapewnić możliwość przyłączenia dodatkowych 
modułów pomiarowych i ich obsługę bez konieczności ingerencji ze strony montażysty stacji 
meteorologicznej.  

Stacja pogodowa powinna być zainstalowana na dachu budynku Cenwis i wyposażona w 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe. 

Wymagane jest przeszkolenie obsługi stacji w zakresie gromadzenia i interpretacji danych 
meteorologicznych oraz rekonfiguracji stacji meteorologicznej.  

 



 33 

10. Monitoring wizyjny WiFi miejsc usytuowania modułów PV i turbin 
wiatrowych 

System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o monitorowanych 
obiektach i sytuacji w najbliższym otoczeniu tych obiektów. Do oglądu przewidziano 
pomieszczenie istniejącej portierni w budynku dydaktycznym „D”, gdzie obsługa przebywa 
cała dobę. W pomieszczeniu tym jest możliwy ogląd ze wszystkich istniejących kamer na 
monitorach 32’’. System ma składać się z pięciu kamer zewnętrznych typu bullet (tubowych) 
5 Mpx zasilanych w systemie PoE. Kamery mają działać dzień i noc. W tym celu należy 
zainstalować pod wiatami parkingu głównego PŚk oprawy oświetleniowe typu LED IP65 liniowe o 
mocy nie mniejszej niż 18W. Zasilanie oświetlenia pod wiatami przewidzieć za pomocą linii kablowych 
z szafki oświetleniowo-zasilającej SOZ. Na konstrukcji wiat kable należy prowadzić w rurkach 
ochronnych PCV odpornych na promieniowanie UV. Sterowanie oświetleniem pod wiatami powinno 
być za pomocą zegara astronomicznego umieszczonego w szafce oświetleniowo-zasilającej. 
Projektowane natężenie oświetlenia pod wiatami Em=30lx a między wiatami Em=15lx. 
Kamery mają być połączone z rejestratorem w szafie RACK w pomieszczeniu elektrycznym na 
parterze budynku dydaktycznego „D”. Rejestrator ma możliwość obsługi 60 kanałów i posiada 
4 dyski o pojemności 4TB każdy. W szafach RACK w pomieszczeniach elektrycznych znajdują 
się porty przyłączeniowe i przełączniki z zasilaniem PoE. Zamówienie obejmuje także montaż 
kamer w ustalonych z Zamawiającym miejscach oraz ich podłączenie z istniejącym systemem 
monitoringu wizyjnego za pomocą kabli UTP co najmniej kat. 6 w powłoce LSOH klasa Bca i 
konfiguracja rejestratora.  
Specyfikacja kamery: 

– liczba sztuk 5, 
– kamera IP w obudowie aluminiowej, spełniającej normę IP66, 
– rozdzielczość min. 5 Mpx, 
– wielkość matrycy CMOS 1/1,8’’, 
– czułość od 0.016lx (0lx z włączonym IR), 
– funkcja WDR (szeroki zakres dynamiki), 
– funkcja DNR (cyfrowa redukcja szumów): 2D, 3D, 
– funkcja Defog (F-DNR), 
– obiektyw f=3,6 ~ 10mm/F 1,5, 
– mechaniczny filtr podczerwieni, 
– szybkość rejestracji nie mniej niż 30kl/s dla rozdzielczości nie mniejszej niż 2592 x 

1944,  
– liczba strumieni 3, 
– kompresja H.264, H265, MJPEG, 
– strefy prywatności nie mniej niż 4, 
– detekcja ruchu, 
– zasięg IR, nie mniej niż 50 m, 
– we/wy audio, 
– we/wy alarmowe 1/1 typu przekaźnik, 
– zasilanie PoE 12VDC, 
– temperatury pracy od – 25 st.C do +50 st.C. 
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Informacje dodatkowe 

Wykonawca dostarczy, zmontuje, uruchomi i odda do eksploatacji wszystkie elementy 
wymienione w zamówieniu oraz udzieli gwarancji i przeprowadzi stosowne szkolenie.  
− Okres wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  
− Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia dostarczone w ramach niniejszego 

zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane po 1 stycznia 2019 roku. 
− Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość wykonanej inwestycji, liczonej od 

momentu odbioru końcowego, nie krótszej niż 24 miesiące, zwanej dalej gwarancją 
standardową.  

− Następujące urządzenia, wchodzące w skład przedmiotowego zamówienia, powinny 
posiadać gwarancję: 
• moduły PV: min. 8 lat, przy czym spadek mocy modułów PV nie większy niż 20% w 

okresie 25 lat,  
• turbiny wiatrowe wraz z elementami elektrycznego sterowania: min. 5 lat,  
• magazyn energii litowo-jonowy wraz z upgrade’em do nowej wersji oprogramowania: 

min. 5 lat; w tym pojemność magazynu po 5 latach nie mniejsza niż 80% pojemności 
początkowej 

• stacje ładowania samochodów elektrycznych wraz z upgrade’em oprogramowania: 
min. 5 lat, 

• Żywotność zabudowy kontenerowej z betonu dla magazynu energii litowo-jonowego min. 
25 lat. 

− Naprawy oraz wymiana części, które pojawią się w okresie gwarancji, wykonywane będą 
nieodpłatnie przez Wykonawcę.  

− Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż 3 dni, lecz w przypadku 
zagrożenia BHP lub PPOŻ nie dłuższy niż 24 h od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie 
może być dłuższy niż 21 dni. 

− Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z prawidłowej obsługi i konserwacji 
Mikrosieci Elektroenergetycznej dla minimum 4 osób w wymiarze nie krótszym niż 64 
godziny, w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie i wszelkie materiały niezbędne do 
przeprowadzenia szkolenia dostarcza Wykonawca na własny koszt w ramach 
zaoferowanej ceny.  

− Zamawiający wymaga wydania każdemu uczestnikowi szkolenia dokumentu 
potwierdzającego odbyte szkolenie.  

− Zamawiający wymaga dostarczenia DTR dla każdego elementu MG w języku polskim w 
wersji papierowej i elektronicznej.  

− Zamawiający wymaga dostarczenia następującej dokumentacji powykonawczej w 
zakresie automatyki: 
• schemat topologiczny sieci komunikacyjnej dla wszystkich urządzeń sterowanych, 

sterujących, generujących i liczników/przełączników z czytelnym i spójnym 
oznaczeniem przewodów komunikacyjnych przy każdym urządzeniu/komunikatorze i 
w dokumentacji (połączenie skąd-dokąd, protokół, funkcja, numer gniazd 
przyłączeniowych jeśli takie występują), 

• schemat topologiczny elektryczny dla wszystkich sterowników z czytelnym i spójnym 
oznaczeniem przewodów energetycznych na urządzeniach i w dokumentacji (AC lub 
DC, wartość napięcia, wartość max prądu, numer przyłącza), 
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• schemat ideowy przepływu danych w sieci komunikacyjnej (schemat logiczny) z 
uwzględnieniem każdego sterownika lokalnego, każdego sterownika centralnego, 
serwera danych, serwera centralnego i urządzeń końcowych (protokół, rodzaj danych 
o ile jest to konieczne), 

• mapę, dla wszystkich urządzeń pracujących w sieci automatyki, umożliwiającą fizyczne 
zlokalizowanie tych urządzeń w kampusie; 

− Zamawiający wymaga dostarczenia następującej dokumentacji powykonawczej w 
zakresie serwerowni: 
• schemat połączeń przewodów komunikacyjnych dla każdego urządzenia sieciowego 

zarówno przy lub na urządzeniu jak i w dokumentacji (numery gniazd połączeniowych, 
połączenie skąd-dokąd, protokół, funkcja), 

• schemat rozłożenia urządzeń w szafach serwerowych i rozdzielczych (gdzie co jest 
zamontowane wraz z pełnioną funkcją, można posłużyć się numerami punktów 
montażowych), 

• schemat połączeń elektrycznych w szafach rozdzielczych z czytelnym i spójnym z 
dokumentacją oznaczeniem każdego przewodu (numer gniazda przyłączeniowego, 
połączenie: dokąd, wartość napięcia, max wartość prądu, AC lub DC). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana w wersji elektronicznej i 
papierowej w dwóch kopiach. Każda kopia powinna być pojedynczym 
dokumentem/skoroszytem/teczką, w której poszczególne sekcje/schematy powinny zostać 
wyraźnie od siebie oddzielone na potrzeby szybkiego wyszukiwania informacji. Powinna 
istnieć możliwość wyjęcia pojedynczej kartki z dokumentacji.  

 

Zestawienie załączników 

 ZAŁACZNIK 2 – Rzut dachu budynku Cenwis 

 ZAŁĄCZNIKI 3.1.1–3.1.4 – Miejsca posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal 
laboratoryjnych. 

 ZAŁĄCZNIK 3.2 – Konstrukcja wsporcza pod turbinę wiatrową na dachu budynku Energis. 

 ZAŁĄCZNIK 6.1 – Miejsce posadowienia stacji ładowania samochodów elektrycznych przy 
budynku CENWIS. 

 ZAŁĄCZNIKI 6.2.1–6.2.3 – Miejsca posadowienia stacji ładowania samochodów 
elektrycznych na terenie kampusu PŚk. 

 Link do dokumentacji karportów: 
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-
carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-
posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/ 

 Link do dokumentacji budynku Hali Laboratoryjnej nr 4 CENWIS: 
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-15-06-2018-wykonanie-robot-budowlanych-rozbudowa-hali-
laboratoryjnej-nr-4-przebudowa-wjazdu-na-parking-glowny-psk-w-ramach-realizacji-projektu-pn/ 

https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-5-02-2019r-wykonanie-robot-budowlanych-budowa-carportow-stalowych-na-parkingu-glownym-oraz-budowa-konstrukcji-wsporczych-dla-posadowienia-turbin-wiatrowych-na-dachach-hal-laborato/
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-15-06-2018-wykonanie-robot-budowlanych-rozbudowa-hali-laboratoryjnej-nr-4-przebudowa-wjazdu-na-parking-glowny-psk-w-ramach-realizacji-projektu-pn/
https://bip.tu.kielce.pl/otwarcie-15-06-2018-wykonanie-robot-budowlanych-rozbudowa-hali-laboratoryjnej-nr-4-przebudowa-wjazdu-na-parking-glowny-psk-w-ramach-realizacji-projektu-pn/
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