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Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok  

w Katowicach 

  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Inwestor: 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40 - 322 Katowice, ul. Wandy 6 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

 

48100000-9  Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 

48150000-4  Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 

48151000-1  Komputerowy system sterujący 

51900000-1  Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

72224100-2  Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 

72260000-5  Usługi w zakresie oprogramowania 

72240000-9  Usługi analizy systemu i programowania 

48822000-6  Serwery komputerowe 

30200000-1  Urządzenia komputerowe 

 

 

1. Opis  

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uaktualnienie sytemu wizualizacji procesów 

technologicznych SCADA na OŚ Gigablok w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 130.   

 

Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz wykonanie na jej 

podstawie uaktualnienia systemu wizualizacji procesów technologicznych SCADA.  

 

W zakresie zamówienia należy: 

  opracować dokumentację techniczną wykonawczą; 

 dostarczyć urządzenia, w tym m.in. 2 serwery aplikacyjne oraz 1 serwer kopii zapasowych, 

komputer mini-PC, 2 monitory 24’, klawiatura i myszka 

 wykonać pełny montaż urządzeń wraz z materiałami oraz konfiguracją i rozruchem całości 

układu, 

 przeprowadzić szkolenia pracowników. 

 

 

1.1. Lokalizacja obiektu  

Oczyszczalnia ścieków „Gigablok” znajduje się na terenie województwa śląskiego w mieście 

Katowice w północno-wschodniej dzielnicy miasta Zawodzie i obejmuje swoim zasięgiem dzielnice 

Katowic: Śródmieście, Załęska Hałda – Brynów (część zachodnia), Zawodzie,  

Os. Paderewskiego – Muchowiec, Załęże, Osiedle Witosa, Dąb, Wełnowiec - Józefowiec, Koszutka, 

Bogucice. Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika jakim jest rzeka Rawa  

w zlewni rzeki Wisły. 

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: 

• Przepływ średnio dobowy Qdśr = 40 000 m3/d 

• Obciążenie  200 000 RLM 
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Dopływające ścieki surowe są pozbawiane większych zanieczyszczeń mechanicznych na kratach 

rzadkich i są rozdzielane na tzw. ciąg technologiczny pogody bezdeszczowej i ciąg technologiczny 

pogody deszczowej. W obu przypadkach ścieki są pompowane do dalszej części układu, gdzie 

oczyszczane są  mechanicznie na kratach gęstych schodkowych i w piaskownikach poziomych. 

Po przejściu przez wszystkie procesy mechaniczne i biologiczne, w tym prowadzone w komorach 

osadu czynnego defosfatację, denitryfikację i nitryfikację, ścieki są klarowane w osadnikach 

wtórnych, w których następuje oddzielenie oczyszczonego medium od osadu czynnego. Sklarowane 

ścieki odprowadzane są korytem otwartym do odbiornika. 

Wszystkie procesy są opomiarowane i zwizualizowane w centralnej dyspozytorni, skąd odbywa się 

również sterowanie poprzez system SCADA. 

 

1.2. Stan obecny 

 

Centralny system sterowania składa się z dwóch jednostek komputerowych (DELL PowerEdge SC 

1420) pełniących rolę serwerów, pracujących w trybie główny – zapasowy. Zainstalowane 

oprogramowanie to Windows 2003 Server R2 oraz system kontroli nadrzędnej Wonderware – InTouch 

oraz dwie stacje klienckie DELL Precision 380 z systemem operacyjnym Windows XP na których 

znajduje się system pozwalający na monitorowanie procesów przebiegających na oczyszczalni wraz z 

możliwością zdalnej kontroli pracy poszczególnych urządzeń. Lokalne systemy sterowania składają 

się ze sterowników PLC firmy Siemens S7-300 połączonych ze sobą siecią światłowodową. 

W związku ze zużywaniem się sprzętu komputerowego oraz problemem z dostępem do części 

zamiennych, konieczna jest wymiana sprzętu komputerowego wraz z uaktualnieniem systemu 

operacyjnego do najnowszej wersji oraz z nadrzędnym systemem kontroli zwanym SCADA.   

 

2. Szczegółowy opis prac 

 

W ramach realizowanego uaktualnienia systemu wizualizacji oczyszczalni ścieków, należy 

zmodyfikować architekturę środowiska tak, aby zabezpieczyć system na wypadek awarii sprzętu 

komputerowego. Ważne jest, aby w przypadku awarii pojedynczego elementu wchodzącego w skład 

systemu : 

A. operatorzy nie utracili dostępu do systemu wizualizacji; 

B. nie zostały utracone dane historyczne gromadzone przez system; 

C. dopuszcza się sytuację, w której w trakcie trwania awarii następuje utrata dostępu do danych 

historycznych – ale po usunięciu awarii system musi posiadać pełną historię pracy instalacji; 

D. w trakcie trwania awarii system nadal rejestrował dane o przebiegu procesu. 

Zmieniona architektura musi również zapewniać : 

A. minimalizację nakładów pracy związanej z przenoszeniem systemu na nową platformę 

sprzętową (nowe serwery); 

B. minimalizację czasu potrzebnego do odtworzenia systemu na nowej platformie sprzętowej. 

Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa, przewiduje się wprowadzenie centralnego zarządzania 

użytkownikami oraz ich uprawnieniami w systemie. 

 

 

Architektura systemu 

 

Dla osiągnięcia przedstawionych wyżej celów  należy przenieść system wizualizacji oczyszczalni 

ścieków do środowiska wirtualnego. Preferowane jest zastosowanie jednego z dwóch 

najpopularniejszych na rynku systemów wirtualizacji: 

A. Microsoft Hyper-V 
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B. vSphere 

Zgodnie z rekomendacją producenta oprogramowania, w systemie należy wyodrębnić osobne 

maszyny wirtualne odpowiedzialne za poszczególne funkcje systemu. Maszyny wirtualne powinny 

być rozlokowane na 2 fizycznych serwerach, tak aby system był w stanie pracować w przypadku 

wyłączenia jednego z komputerów. Środowisko powinno zapewnić wykonywanie w locie kopii 

bezpieczeństwa kluczowych komponentów systemu (maszyn wirtualnych). 

W realizowanym systemie należy odseparować od siebie w formie osobnych maszyn wirtualnych, 

funkcjonalności takie jak: 

a) kontroler domeny (podstawowy i zapasowy) – centralne zarządzanie użytkownikami oraz ich 

uprawnieniniami; 

b) serwer aplikacji (podstawowy i zapasowy) – obsługa procesów komunikacji systemu 

nadrzędnego z obiektowymi sterownikami PLC, przetwarzanie danych, wykrywanie stanów 

alarmowych udostępnianie przetworzonych danych stacjom operatorskim; 

c) serwer danych historycznych – maszyna odpowiedzialna za długookresowe gromadzenia 

danych historycznych (przebiegi czasowe pomiarów, zdarzenia alarmowe); 

d) serwer stacji operatorskich (podstawowy i zapasowy) – komputery, na których pracują 

operatorzy nie powinny wymagać instalacji żadnego dedykowanego oprogramowania 

 a jedynie za pomocą wbudowanej w system operacyjny funkcjonalności, łączyć się  

z maszyną wirtualną na serwerze i  w ramach otwartego połączenia wyświetlać interfejs 

operatorski (wizualizację); 

e) serwer projektu i stacja inżynierska – wydzielone stanowisko dla inżyniera projektującego / 

serwisującego aplikację wizualizacyjną przedsiębiorstwa, przechowujące również pełną 

definicję projektu.   

W ramach realizowanego zadania należy również dostarczyć 3-ci serwer przeznaczony do 

przechowywania kopi bezpieczeństwa wszystkich komponentów systemu (m.in. wszystkich maszyn 

wirtualnych, bloków danych historycznych, baz danych alarmów). Na serwerze tym należy również 

posadowić maszynę wirtualną obsługującą podstawowy kontroler domeny.  

W systemie należy zaimplementować realizację okresowych, automatycznych kopii bezpieczeństwa 

wszystkich komponentów. System powinien przechowywać do 4-rech ostatnich kopii bezpieczeństwa 

każdego komponentu.  

Wykonawca systemu zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich licencji niezbędnych do realizacji 

opisanej wyżej funkcjonalności, w tym: 

a) licencji systemów operacyjnych Windows serwer w wersji  OLP (niedopuszczalne jest 

dostarczanie licencji w wersji OEM) w ilości umożliwiającej opisany wcześniej podział 

funkcji systemu na maszyny wirtualne; 

b) licencji CAL (Client Access Licence) umożliwiających na korzystanie z zasobów serwerów  

z dwóch stacji operatorskich; 

c) licencji niezbędnych do nawiązywania sesji zdalnych z 2 stacji operatorskich; 

d) licencji dla środowiska wirtualnego (o ile wymagane). 

Stacje operatorskie powinny zostać zrealizowane w formie „lekkiego klienta” – komputera, który nie 

wymaga instalowania dedykowanych komponentów systemu wizualizacyjnego a jedynie łączy się do 

zasobów pracujących na serwerach systemu.  
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W opisanej powyżej architekturze systemu przewidziano zastosowanie 3 serwerów, w tym: dwa 

opisane dalej jako serwery aplikacyjne - powinny być bliźniacze, o dokładnie takich samych 

parametrach oraz 3-ci serwer, pełniący funkcję magazynu kopii zapasowych oraz serwera kontrolera 

domeny - opisany dalej jako serwer kopii zapasowych . 

Wszystkie serwery powinny być dostarczone w obudowach dedykowanych do montażu w szafach 

RACK. Dostarczyć należy również ruchome szyny montażowe wraz z prowadnikami kabli. 

Serwery powinny pochodzić od jednego producenta. 

 

 

3. Szczegółowe wymagania sprzętowe 

Minimalna konfiguracja sprzętowa jaką należy dostarczyć: 

a) Serwer aplikacyjny – 2 szt. 

 Łączna ilość rdzeni – 16 ( jeden procesor 16 Core lub 2 procesory 8 Core) 

 Procesory dedykowane dla rozwiązań serwerowych ( Intel Xeon Silver lub AMD 

EPYC) 

 64 GB RAM ( np. 2 x 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank) 

 Sprzętowy kontroler RAID z co najmniej 2GB pamięci cach 

 Dyski twarde typu Hot-Plug – możliwość montażu do 8-miu dysków 

 4 dyski SSD o pojemności minimum 480 GB każdy, pracujące w konfiguracji RAID 

10 

 Minimum 4 porty sieciowe 10/100/1000 Mbps 

 2 zasilacze z funkcją wymiany na ruchu  

 Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera 

w wersji podstawowej 

 Serwer powinien być objęty co najmniej 3 letnią opieką serwisową producenta z 

obsługą w siedzibie użytkownika systemu i czasem reakcji nie dłuższym niż następny 

dzień roboczy 

 

b) Serwer kopii zapasowych – 1 szt. 

 Łączna ilość rdzeni – 4  

 Procesory dedykowane dla rozwiązań serwerowych ( Intel Xeon lub AMD EPYC) 

 16 GB RAM ( np. 2 x 8GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank) 

 Sprzętowy kontroler RAID z co najmniej 2GB pamięci cach 

 Dyski twarde typu Hot-Plug – możliwość montażu do 4-rech dysków 

 Minimalna, pojemność przestrzeni dyskowe 4 TB  

 Dyski w konfiguracji RAID 1 

 Minimum 2 porty sieciowe 10/100/1000 Mbps 
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 Zasilacz z funkcją wymiany na ruchu  

 Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera 

w wersji podstawowej 

UWAGA: Serwer powinien być objęty co najmniej 3 letnią opieką serwisową producenta  

z obsługą w siedzibie użytkownika systemu i czasem reakcji nie dłuższym niż następny dzień 

roboczy. 

 

c) sprzęt dla stanowiska operatorskiego – 2 kpl. 

 Komputer mini-PC z możliwością montażu na złączu VESA, na plecach monitora 

(procesor co naj mniej Intel  Pentium 7-mej generacji, 4 GB RAM, dysk SSD 200 GB, 

system operacyjny Windows 10 Pro, 1 karty LAN 1000 Mbps, obsługa co najmniej 

2 monitorów); 

 2 monitory 24’ o rozdzielczości 1920x1080 lub większej, o budowie umożliwiającej 

montaż komputera mini-PC na plecach; 

 klawiatura i myszka. 

 

UWAGA: Opcjonalnie dopuszcza się zastosowanie dedykowanych terminali Thin Client 

pracujących w oparciu o system Windows. Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązania 

zintegrowanego (komputer/terminal w jednej obudowie z monitorem). 

 

4. Szczegółowe wymagania oprogramowania 

 

• Platforma Systemowa 2020 - 5k I/O; Historian 5k; 1x HC Web; 2x Com Driv – uaktualnienie 

 – 1 szt 

• Ukatualnienie licencji Supervisory Client dla Platformy Systemowej; bez MSCAL  do wersji 

 Supervisory Client dla Platformy Systemowej 2020; HC Desktop; MSCAL  - 2 szt. 

• MS SQL Server 2017 Standard – 1 szt. 

• Priorytetowy Kontrakt Pomocy Technicznej ASTOR w zakresie Oprogramowania WW 

• Microsoft Windows Server Standard 2019 16 Core OLP – 5szt 

• Microsoft Windows Server CAL 2019 User OLP – 10 szt. 

• Microsoft Windows Remote Desktop Services 2019 User CAL OLP – 2 szt. 

 

5. Obowiązki wykonawcy 

 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujące czynności: 

a) opracuje projekt uaktualnienia systemu wizualizacji oczyszczalni ścieków SCADA oraz 

 uzyska akceptację Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań;  

b) na podstawie zaakceptowanego projektu dostarczy oraz zamontuje wszystkie elementy 

 systemu wizualizacji SCADA; 

c) przeprowadzi konfigurację i rozruch systemu wraz ze szkoleniem pracowników (co najmniej 

 1h szkolenia dla 6 osób, potwierdzone protokołem podpisanym przez  Użytkownika). 

 

Wszystkie prace montażowe muszą być przeprowadzone zgodnie z normami, przepisami prawa oraz 

wytycznymi eksploatatora obiektu. 
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6. Gwarancja 

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości na okres minimum 36 miesięcy od dnia 

bezusterkowego podpisania protokołu odbioru. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany 

będzie do podjęcia interwencji w przypadku awarii w maksymalnym czasie 48 godzin od chwili jej 

zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie za pomocą fax lub poczty elektronicznej). Maksymalny czas na 

usunięcie awarii: 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Każdorazowo usunięcie awarii zostanie 

potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem.   

Wady zamontowanych urządzeń i elementów ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez 

Wykonawcę bezpłatnie lub przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany w okresie gwarancji wszystkich wadliwie 

działających części instalacji na nowe. Części naprawiane lub wymieniane w ramach gwarancji 

zostaną objęte okresem gwarancji nie krótszym niż dwanaście miesięcy, który nie może się skończyć 

wcześniej niż okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia.  

Trzykrotna naprawa tego samego elementu w okresie gwarancji, mająca wpływ na prawidłową pracę 

poszczególnych urządzeń, kwalifikuje go do wymiany na nowy, na koszt Wykonawcy.   

 

7. Dodatkowe uwarunkowania: 

 

a) Przebywanie na zamkniętym terenie oczyszczalni ścieków tylko po otrzymaniu tymczasowych 

przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnionego 

przedstawiciela KW S.A. dla pracowników Wykonawcy wskazanych na imiennej liście (listę 

należy przekazać w dniu podpisania umowy).  

b) Wykonywanie prac w ustalonym z Użytkownikiem czasie i pod nadzorem kierownictwa 

oczyszczalni ścieków.  

c) Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą na obiekcie w ciągłej eksploatacji, w trakcie ich 

prowadzenia należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu  

i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami.   

d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami 

zawartymi w Polskich Normach. 

e) Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż, zapisami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438  

z późn. zm.), „Instrukcją bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach 

elektroenergetycznych” opracowaną przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP) oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

f) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku  

i czystości na terenie objętym pracami oraz przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. 

Wszelkie powstałe w trakcie realizacji prac odpady należy wywieźć z terenu inwestycji  

i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  przepisami, w szczególności  

z zapisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987).  

g) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i w terminie 

wykonania robót.  
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8. Załączniki 

„Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych” 

opracowana przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opr. BW 


