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SŁOWNIK TERMINÓW   

AIS (Automatic Identification System) System Automatycznej Identyfikacji 

ATIS (Automatic Terminal Information 

Service) 

Automatyczny Serwis Informacyjny 

AtoN (Aids to Navigation) Pomoc do nawigacji 

BERMAN (Berth Management Message) Komunikat dotyczący awizacji, zawinięcia, 

manewrów statków w porcie 

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

CAS (Calamity Abatement Support) Wspomaganie łagodzenia skutków katastrof 

CCTV (Closed Circuit TeleVision) Telewizyjne systemy dozorowe 

CIR (Committed Information Rate) Gwarantowana transmisja danych 

CPU (Central Processing Unit) Procesor 

CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch 

System) 

System wyłączania blokady szumów 

odbiornika ciągłym, niesłyszalnym tonem 

DCS (Distributed Control System) Rozproszony system sterowania 

DGPS (Differential Global Positioning 

System) 

Różnicowy System Globalnego 

Pozycjonowania 

ECDIS (Electronic Chart Display and 

Information System) 

Informacyjny System Informacyjny 

Wizualizacji Map Elektronicznych 

EDIFACT Norma dotycząca elektronicznej wymiany 

danych 

ENC (Electronic Navigational Chart) Elektroniczna mapa nawigacyjna 

ERDMS  Europejski system zarządzania danymi 

referencyjnymi RIS 

ERI (Electronic Reporting) Elektroniczne Raportowanie Statków 

ERINOT (Electronic Reporting 

International Notification Message) 

Wiadomość Systemu Elektronicznego 

Raportowania Statków 

ERIRSP (Response Message) Komunikat zwrotny Elektronicznego 

Raportowania Statków 

FAT  Zakładowy Test Akceptacyjny 

FIS (Fairway Information) Systemy informacji o torach wodnych 

GMDSS (Global Maritime Distress and 

Safety System 

Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i 

alarmowania 

GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems) 

Globalny System Nawigacji Satelitarnej 

GPRS Pakietowa Transmisja Danych 

GPS (Global Positioning System) System Globalnego Pozycjonowania 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

GUI (Graphical User Interface) Graficzny interfejs użytkownika 

HDOP Horyzontalny współczynnik dokładności 

HYD Stanowisko ds. pomiarów hydrograficznych 

IDE (International Data Exchange) Międzynarodowa wymiana danych 

IDS, IPS (Intrusion Detection System, 

Intrusion Prevention System) 

Systemy wykrywania i zapobiegania 

włamaniom 

IENC (Inland Electronic Navigational 

Chart) 

Śródlądowa elektroniczna mapa nawigacyjna 

IHO (International Hydrographic 

Organization) 

Międzynarodowa Organizacja 

Hydrograficzna 
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IP (International Protection Rating) Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę 

urządzenia elektrycznego 

IT (Information Technology) Technologia informacyjna 

ITU-R (International Telecommunication 

Union - Radiocommunication ) 

Sektor Radiokomunikacji ITU 

KIP Krajowa Informacja Podatkowa 

KVM (Kernel-based Virtual Machine) Maszyna wirtualna 

LAN (Local Area Network) Sieć lokalna 

LTE (Long Term Evolution) Standard bezprzewodowego przesyłu danych 

MHDS Informacje z bazy danych o statkach 

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) Morski numer identyfikacyjny 

MPEG (Moving Picture Experts Group) Standard kodowania audio i wideo 

NAS (Network Attached Storage) Sieciowa pamięć masowa 

NtS (Notices to Skippers) Komunikaty dla kapitanów 

OCR (Optical Character Recognition) Rozpoznawania znaków graficznych 

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko 

PAXLST (Passenger List Message) Komunikat zawierający listę pasażerów 

PDOP Pozycyjny współczynnik dokładności 

PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Ppoż. Przeciwpożarowy 

RAID (Redundant Array of Independent 

Disks) 

Nadmiarowa macierz niezależnych dysków 

RIS (River Information Services) System Informacji Rzecznej 

RMSE Błąd średniokwadratowy 

RTCM (Radio Technical Commision for 

Maritime) 

Morska Radiowa Komisja Techniczna 

RTK (Real Time Kinematic) Pozycjonowanie metodą czasu rzeczywistego 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SAT (Site Acceptance Test) Test odbioru końcowego 

SIT (Site Integration Test) Test odbioru końcowego integracji systemu 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia 

SLA Umowa o gwarantowanym poziomie 

świadczenia usług 

SNR (Signal-to-Noise Ratio) Stosunek sygnału do szumu 

SRM (Safety Related Messages) Komunikaty bezpieczeństwa 

STI (Strategic Traffic Image) Strategiczny Obraz Ruchu 

SW Studium Wykonalności 

SWIBŻ System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa 

Żeglugi 

TI (Traffic Information) Informacje o ruchu  

TTI Taktyczny Obraz Ruchu 

UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej 

UPS (Uninterruptible Power Supply) Zasilacz awaryjny 

URTIP Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 

UTC (Coordinated Universal Time) Uniwersalny czas koordynowany 

UŻŚ Urząd Żeglugi Śródlądowej 
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VDL  Wymiana danych dla ultra krótkiej 

częstotliwości 

VHF Ultra krótkie częstotliwości 

VPN (Virtual Private Network) Wirtualna Sieć Prywatna 

VTS (Vessel Traffic Service) System kontroli ruchu statków 

VTT (Vessel Tracking and tracing) Serwis śledzenia i namierzania 
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STRESZCZENIE 

 Program funkcjonalno-użytkowy pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka 

Odry przedstawia koncepcję budowy systemu, pozwalającego na realizację założeń będących 

wynikiem prac analitycznych z uwzględnieniem wyników wdrożenia pilotażowego, oczekiwań 

Zamawiającego oraz analiz własnych Wykonawcy. Materiałem podstawowym do dalszych 

rozważań było Studium Wykonalności oraz uwagi wniesione przez Zamawiającego (w tym 

również uwagi operatorów RIS). W ramach prac zaproponowano rozwiązania funkcjonalne 

oraz technologiczne dla całości systemu z uwzględnieniem modernizacji obecnej infrastruktury 

oraz wprowadzenie nowej. Zakłada się, że przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy 

będzie podstawą do opracowania SIWZ w przetargu na Wykonawcę RIS dolnej Odry. 

 Pełne wdrożenie RIS ma za zadanie wprowadzić usługi informacji rzecznej na 

zwiększonym, w stosunku do wdrożenia pilotażowego, obszarze oraz rozwój zakresu 

realizowanych usług. Prace mają opierać się na bazie sprawdzonych we wdrożeniu 

pilotażowym technologii z uwzględnieniem wniosków, które pozwolą zwłaszcza na 

zwiększenie ergonomii systemu. Głównym celem RIS jest realizacja usług informacyjnych, 

które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych oraz 

znacznie zwiększą stopień dostępu i harmonizację informacji żeglugowej. 

 Zakres niniejszego streszczenia odzwierciedla strukturę treści całości dokumentu 

zawierając najważniejsze wnioski dla poszczególnych elementów w skondensowanej formie. 

Opisano zatem cel i założenia projektu, lokalizację i zakres przestrzenny, uwarunkowania 

prawne i formalne, funkcjonalność oraz infrastrukturę sprzętową i programową związaną z 

pozyskiwaniem i transmisją danych oraz realizacją usług. 

Analiza wdrożenia pilotażowego 

Wdrożenie pilotażowe systemu RIS dla dolnej Odry zostało uruchomione w grudniu 2013 

roku. Istotą wdrożenia było uruchomienie pierwszych w Polsce usług informacji rzecznej. 

Skoncentrowano się w nim na usługach informacji o torach wodnych FIS (ang. fairway 

information) oraz usługach informacji o ruchu TI (ang. traffic information). W tym zakresie 

wdrożony system pozwolił na produkcję i udostępnianie elektronicznych map nawigacyjnych 

(Inland ENC), realizację usługi komunikatów dla kierowników statków (NtS), udostępnianie 

informacji hydrometeorologicznych, a także monitorowanie sytuacji żeglugowej na torze 

wodnym, realizowane głównie przez technologie AIS, DGPS oraz VHF, a także wspierane 

przez kamery monitorujące i radary. Wprowadzono, zatem wszystkie tzw. kluczowe 

technologie RIS uzupełnione dodatkowo o technologie bazowe (kamery, VHF i radar). 
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W szczątkowym zakresie zaimplementowano także usługi z grupy wspomagania 

łagodzenia skutków katastrof, informacji dla przestrzegania prawa, poprzez zapewnienie 

obserwacji ruchu na drogach wodnych. Również w ograniczonym zakresie zrealizowano usługę 

związaną z generowaniem statystyk o ruchu. 

W ujęciu obszarowym zakres pilotażowego wdrożenia został ograniczony do wód, na 

których jego wprowadzenie było obowiązkowe. W praktyce oznaczało to niecałe 100 km drogi 

wodnej w obszarze dolnej Odry.  

Podsumowując przedstawioną w podrozdziale 1.1.1 analizę wyników wdrożenia 

pilotażowego należy stwierdzić, że założenia technologiczne przyjęte do realizacji projektu 

były prawidłowe. Dostarczone komponenty systemu pozwalają na realizację zakładanych usług 

RIS na zadowalającym poziomie. Jednocześnie wskazano elementy, które można 

zoptymalizować w celu lepszego wykorzystania potencjału RIS i które należy uwzględnić w 

ramach wdrożenia pełnego. Część uwag miała także charakter niefunkcjonalny i dotyczyła 

głównie ograniczeń lokalowych Centrum RIS oraz organizacji serwisu gwarancyjnego.  

Lokalizacja i zakres przestrzenny 

W wyniku analizy wpływu realizacji potencjalnych wariantów obszarowych wybrano tzw. 

wariant optymalny będący kompromisem pomiędzy zwiększaniem zasięgu terytorialnego 

pełnego wdrożenia RIS, a optymalizacją kosztów przedsięwzięcia w stosunku do osiągniętych 

korzyści w postaci wprowadzonych usług. Wariant ten zakłada zwiększenie obszaru RIS o 117 

kilometrów w górę rzeki do mostu autostradowego w Świecku. W sumie obszar pełnego 

wdrożenia RIS (wraz z obszarem już uwzględnionym we wdrożeniu pilotażowym) obejmuje 

następujące akweny: 

 jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi – 9,5 km; 

 rzekę Odrę od mostu autostradowego w Świecku do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej, 

jako rzekę Regalicę do ujścia do jeziora Dąbie - 161,6 km; 

 rzekę Odrę Zachodnią, od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi 

wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami - 33,6 km; 

 przekop Klucz-Ustowo, który łączy rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią - 

2,7 km; 

 rzekę Parnicę i przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi 

wodami wewnętrznymi - 6,9 km; 

 odcinek rzeki Warty od Nadzoru Wodnego w Świerkocinie do ujścia Warty - 28,5 km. 
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Łączna długość tych dróg wodnych wynosi 242,9 km. W przyjętej koncepcji punktami 

granicznymi RIS na północy są punkty styku wód śródlądowych z wodami morskimi w 

Szczecinie (Trasa Zamkowa, most na Parnicy oraz ujście Babiny do Odry), a na południu most 

autostradowy w Świecku. Warto zwrócić uwagę, że oprócz samej Odry monitorowane będą 

także kluczowe skrzyżowania dróg wodnych dzięki umieszczeniu sensorów także na Warcie 

(Świerkocin i Kostrzyn nad Odrą) oraz poprzez wykorzystanie sensorów umieszczonych po 

niemieckiej stronie w okolicach śluzy Hochensaaten.  

Pisząc o lokalizacji RIS wskazać również należy trzy główne punkty infrastruktury 

informatycznej, w których realizowane będą usługi RIS. Są to Centrum RIS w Szczecinie, 

Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą oraz serwerownia zapasowa w Szczecinie. Analizy 

potrzeb funkcjonalnych wskazały konieczność budowy nowego Centrum RIS  

(i jednocześnie siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie). Zostanie ono 

zlokalizowane w Szczecinie na działce przy zbiegu ul. Zbożowej i Energetyków. Podcentrum 

RIS proponuje się umiejscowić w Kostrzynie nad Odrą, w woj. lubuskim w istniejącym 

budynku, który jest położony przy ul. Granicznej 4. Rolę serwerowni zapasowej przejmie 

dotychczasowa serwerownia główna zbudowana w ramach wdrożenia pilotażowego w 

budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie przy pl. S. Batorego 4. 

Uwarunkowania prawne i formalne 

Uwarunkowania prawne związane z RIS należy rozpatrywać jednocześnie na płaszczyźnie 

krajowej oraz ogólnoeuropejskiej. Według polskiego ustawodawstwa, obszar projektu jest 

regulowany przede wszystkim przez Ustawę o żegludze śródlądowej z 2000 roku wraz z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. Na poziomie europejskim najistotniejsze 

akty prawne to Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach 

wodnych we Wspólnocie oraz zestaw Rozporządzeń dotyczących wytycznych technicznych 

dla realizacji poszczególnych usług RIS oraz całości systemu. Dodatkowo, jako źródła regulacji 

należy wskazać standardy realizacji kluczowych technologii RIS wprowadzane przez tzw. 

Grupy Ekspertów RIS. Szczegółowy wykaz wszystkich uwarunkowań prawnych zawarto w 

części informacyjnej opracowania. 
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Cel i założenia funkcjonalno-użytkowe projektu 

Pełne wdrożenie RIS granicznego i dolnego odcinka Odry ma na celu implementację 

technologii sprawdzonych we wdrożeniu pilotażowym oraz rozwinięcie ich w aspektach 

obszarowym i funkcjonalnym tak, aby zapewnić pożądany poziom usług RIS na wybranym 

odcinku Odry granicznej i dolnej Odry. Prezentowana koncepcja zakłada realizację 

następujących usług: 

 Usługi informacji o torach wodnych FIS – realizowane głównie przez: 

o elektroniczne mapy nawigacyjne; 

o usługę komunikatów dla kierowników statków; 

o udostępnianie informacji hydrometeorologicznych, w tym w szczególności 

komunikatów lodowych oraz informacji o stanie wody; 

 Usługi informacji o ruchu TI – realizowane głównie przez: 

o opracowanie i prezentację Strategicznego Obrazu Ruchu STI oraz udostępnianie 

tego obrazu autoryzowanym użytkownikom; 

o opracowanie i prezentację Taktycznego Obrazu Ruchu TTI oraz udostępnianie 

tego obrazu autoryzowanym użytkownikom; 

o wdrożenie technologii śledzenia i namierzania statków; 

o poprawę dokładności uzyskiwanej pozycji statków, dzięki zastosowaniu 

transmisji poprawek DGPS; 

o umożliwienie korzystania z podsystemu łączności VHF dla autoryzowanych 

użytkowników; 

o zapewnienie gotowości technologicznej do uruchomienia elektronicznego 

raportowania statków ERI oraz międzynarodowej elektronicznej wymiany 

danych IDE; 

 Usługi wspomagania łagodzenia skutków katastrof – realizowanie głównie przez: 

o dostarczenie i udostępnienie informacji o incydentach na podstawie usług VTT 

oraz łączności VHF; 

o ocenę sytuacji w ruchu żeglugowym w związku z zaistnieniem incydentu, na 

podstawie usług VTT oraz łączności VHF; 

o wspomaganie akcji lodołamania poprzez dostarczenie aktualnych informacji o 

drogach wodnych (w tym hydrometeorologicznych); 

o umożliwienie korzystania z podsystemu łączności VHF za pomocą zdalnych 

aplikacji dostępowych dla autoryzowanych użytkowników; 
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 Usługi gromadzenia statystyk ST – realizowane głównie przez: 

o generowanie statystyk na podstawie archiwalnych danych dotyczących sytuacji 

hydrometeorologicznej oraz ruchowej na torach wodnych. 

Realizacja tych usług wymaga implementacji wszystkich kluczowych i bazowych 

technologii RIS, które zostały wykorzystane we wdrożeniu pilotażowym. Najistotniejszą 

zmianą w filozofii realizacji usług jest wskazanie technologii monitoringu wizyjnego, jako 

kluczowego w zakresie obserwacji sytuacji na torze wodnym. W związku z tym zaplanowano 

znaczący rozwój sieci monitoringu wizyjnego oraz zrezygnowano z dalszego rozwoju sieci 

radarowej. 

Struktura funkcjonalna RIS 

Realizacja przedstawionego zakresu usług RIS wymaga zbudowania odpowiedniej 

infrastruktury budowlanej, technicznej i teleinformatycznej. Proponowana struktura 

funkcjonalna w ogólnym zarysie obejmuje cztery podstawowe segmenty: 

 segment sensorów – źródła danych; 

 segment transmisji danych – miejsce zbierania i przekazywania danych; 

 segment operatorów – miejsce przetwarzania danych i udostępniania usług; 

 segment użytkowników RIS – adresaci usług i informacji. 

Elementem centralnym systemu jest segment operatorów. To od usług realizowanych w 

tym segmencie zależy, jaki zakres danych ma być dostarczony przez segment sensorów, jaka 

ma być aktualność i jakość danych dostarczanych przez segment transmisji danych i wreszcie 

jakie informacje odbiorą użytkownicy. Operatorzy RIS to w praktyce osoby odpowiedzialne za 

realizację usług RIS, a ich zadaniem jest dostarczenie pozostałym użytkownikom 

odpowiedniego rodzaju informacji w formie zdefiniowanej przez standardy, zwykle za 

pośrednictwem AIS lub usług sieciowych. Do realizacji tego zadania wyposażeni są w szereg 

narzędzi o charakterze aplikacyjnym w lokalizacjach operatorskich. Najważniejszą wśród nich 

jest Centrum RIS, w którym możliwe jest zarządzanie całym systemem, a także realizacja 

wszystkich usług. Drugim ważnym elementem architektury w segmencie operatorów jest 

Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą. Jest ono włączone do sieci Centrum RIS za pomocą 

połączenia VPN stanowiąc w sensie logicznym element wspólnej całości. W Podcentrum RIS 

powinna zostać zapewniona większość funkcji operatorskich, w celu wspierania lokalnych 

aktywności, np. akcji lodołamania lub też na wypadek problemów funkcjonalnych w Centrum 

RIS. Dopełnieniem segmentu operatorów RIS są tzw. lokalizacje zdalne. Są to lokalizacje poza 

siecią LAN Centrum RIS – np. w placówkach terenowych. Zakłada się, że dostęp do funkcji 
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operatorskich oraz zarządczych będzie możliwy dla autoryzowanych operatorów także z 

lokalizacji zdalnych poprzez przeglądarkę internetową przy zapewnieniu odpowiedniej 

poufności danych. 

Realizacja większości usług RIS opiera się o dane pozyskiwane z segmentu sensorów. 

Segment ten obejmuje urządzenia specjalistyczne, które odbierają (a czasem także transmitują) 

określony rodzaj informacji i przekazują je do segmentu transmisji danych. W ramach 

wdrożenia pełnego proponuje się rozbudowę istniejących po wdrożeniu pilotażowym sieci 

(poza siecią radarową). Zakłada się zapewnienie pełnego pokrycia obszaru RIS systemami AIS, 

DGPS oraz VHF. Dodatkowo rozbudowany zostanie system obserwacji wizyjnej, a 

wodowskazy zostały, na wniosek Zamawiającego zaplanowane na każdym moście w obszarze 

RIS. W ramach pełnego wdrożenia RIS segment sensorów obejmuje więc: 

 stacje bazowe AIS; 

 stacje referencyjne DGPS; 

 radary (tylko na obszarze wdrożenia pilotażowego); 

 kamery monitorujące; 

 stacje meteorologiczne; 

 wodowskazy mikrofalowe. 

Za przekazanie informacji z segmentu sensorów odpowiedzialny jest segment transmisji 

danych. Główna oś transmisyjna rozbudowanej sieci w proponowanej koncepcji składa się z 4 

punktów, które są połączone z wykorzystaniem Internetu. Są to następujące lokalizacje: 

 Nadzór Wodny RZGW Gozdowice; 

 Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą; 

 Nadzór Wodny RZGW Słubice; 

 Nadzór Wodny RZGW Gorzów Wielkopolski w Świerkocinie. 

W lokalizacjach tych zbierane są sygnały z sensorów w pobliżu, a następnie transmitowane 

łączem kablowym do Centrum RIS. Zakłada się też możliwość udostępnienia lokalnie sygnału 

z kamer w niektórych stacjach sensorów. Z lokalizacji, w których zbierane są wyłącznie dane 

z wodowskazów, dane przesyłane są za wykorzystaniem sieci komórkowej. 

Dopełnieniem koncepcji RIS jest segment użytkowników, w którym wyróżnić można trzy 

główne grupy: 

 użytkownicy podstawowi: 

o operatorzy RIS; 

o użytkownicy statkowi; 
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 użytkownicy stowarzyszeni (administracja i służby); 

 pozostali użytkownicy. 

Kluczową rolę w systemie pełnią operatorzy RIS, którzy dostarczają informacje do innych 

użytkowników. Grupy odbiorców zróżnicowane są ze względu na posiadane uprawnienia 

dostępu do danych i usług oraz ze względu na sposób interakcji z systemem RIS. 

Założenia realizacji poszczególnych komponentów RIS 

System RIS jako całość jest zespołem zintegrowanych i zharmonizowanych podsystemów, 

które można traktować jako osobne komponenty. Dla każdego z nich przedstawiono w treści 

opracowania osobne wymagania definiując szczegółowo ich funkcjonalność, a w streszczeniu 

ujęto tylko kluczowe założenia. 

Segment sensorów 

W zakresie sieci sensorów radarowych nie podano żadnych założeń, ponieważ projekt nie 

zakłada likwidacji, rozbudowy ani modernizacji istniejących punktów nadzoru radarowego 

zainstalowanych w etapie pilotażowym. Znaczący rozwój przewidziano natomiast dla systemu 

monitoringu. Planuje się instalację 16 nowych kamer. Punkty kamerowe zostały ustalone w 

miejscach, w których istnieje potrzeba nadzorowania odcinków dróg wodnych na podstawie 

ciągłego monitoringu wizyjnego. Główne zadanie systemu kamer to dostarczanie wysokiej 

jakości obrazu wizyjnego do Centrum RIS, w celu umożliwienia monitoringu wybranych 

odcinków toru wodnego, w tym zarówno ruchu, jak i sytuacji nawodnej (np. sytuacji lodowej). 

Kontrola warunków hydrometeorologicznych będzie też możliwa dzięki sieci stacji 

pogodowych oraz wodowskazów. W sumie planuje się instalację 4 nowych stacji 

meteorologicznych i 23 wodowskazów. Wodowskazy w nowym obszarze RIS zaplanowano na 

mostach, które stanowią główne ograniczenie żeglugowe. Przyjęto założenie zdublowania 

wodowskazów w większości lokalizacji, aby podnieść poziom dostępności informacji.  

Informacja o statkach w obszarze RIS będzie dostarczana za pomocą systemu AIS. W celu 

zapewnienia pełnego pokrycia obszaru RIS sygnałem, zaplanowano budowę nowych punktów 

technicznych AIS w nowych lokalizacjach. W każdej z nich należy zainstalować po dwie stacje 

bazowe pracujące w trybie ‘hot-stand by”, aby zapewnić niezawodność systemu. Lokalizacje 

wskazano tak, aby zapewnić ciągłość działania systemu.  

Sieć AIS stanowi podstawę budowy obrazu ruchu statków. Dokładność pozycji statków 

zapewni wdrożenie łańcucha stacji DGPS. Planuje się integrację systemu DGPS z systemem 

AIS. Umożliwi to wysyłanie poprawek różnicowych do odbiorników DGPS użytkowników 
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dróg wodnych z wykorzystaniem anten AIS. Taka konfiguracja systemu sprawdziła się w 

ramach wdrożenia pilotażowego i proponowane rozwiązanie jest jedynie rozwinięciem 

istniejącego systemu w celu zapewnienia pełnego pokrycia poprawkami DGPS w obszarze RIS.  

Segment transmisji danych 

Komponentem zbierającym informacje z poszczególnych podsystemów sensorowych jest 

segment transmisji danych. Jego zadanie polega na przekazaniu danych z sensorów do Centrum 

RIS. Zakłada się, że istniejąca sieć transmisji danych zostanie zachowana, przy czym radiolinie 

w paśmie nielicencjonowanym, które obecnie nie spełniają oczekiwań i mają długość powyżej 

1km zostaną zmodernizowane. W miejscach, gdzie jest to możliwe, zostanie dodatkowo 

podłączone dodatkowe, stałe połączenie do Internetu, a istniejący w obecnej serwerowni 

Centrum RIS węzeł sieciowy zostanie zmodernizowany i stanie się węzłem sieciowym w 

serwerowni zapasowej zbierającym dane z istniejącej sieci sensorów. Poprzez nowe połączenie 

światłowodowe (o prędkości minimum 1Gb/s) dane będą przesyłane do serwerowni głównej, 

która powstanie w nowym Centrum RIS.  

Dane z nowej części systemu będą przesyłane poprzez Internet do głównej serwerowni. 

Sposób podłączenia do Internetu będzie zależny od rodzaju danych spływających z 

poszczególnych sensorów. Wykorzystane zostaną: 

 sieć transmisji danych operatorów sieci komórkowych (wystarczające do przesyłu 

danych tekstowych); 

 radiolinie w paśmie nielicencjonowanym - do miejsca, w którym można uzyskać stałe 

podłączenie do Internetu; 

 bezpośrednie podłączenie (odpowiednim kablem) do istniejącego stałego łącza do 

Internetu w danej lokalizacji. 

Dobór przepustowości poszczególnych łączy będzie uwzględniać wymagania transmisji 

danych z sensorów, przy czym zdecydowanie najbardziej wymagająca dla sieci będzie 

transmisja danych wideo. 

Osobnym elementem systemu transmisji danych jest sieć łączności głosowej VHF. 

Łączność radiowa jest podstawowym sposobem komunikacji między jednostkami 

pływającymi, a także w relacji statek-brzeg. Wszystkie stacje bazowe VHF będą połączone 

wykorzystując sieć transmisji danych z główną serwerownią. Aplikacje operatorskie znajdujące 

się w Centrum i Podcentrum RIS umożliwią zdalne sterowanie stacjami bazowymi VHF, 

prowadzenie nasłuchu oraz udzielanie odpowiedzi przez operatorów RIS. Realizacja łączności 

głosowej możliwa będzie także z poziomu aplikacji uruchamianej z lokalizacji zdalnych. 
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Oprogramowanie w Centrum RIS 

Miejscem centralnym systemu, do którego będą docierać wszystkie sygnały z sensorów za 

pomocą sieci transmisji danych będzie Centrum RIS. To w nim operatorzy RIS będą realizować 

usługi RIS oraz czuwać nad sprawnością systemu. Kluczem do realizacji pożądanych 

funkcjonalności będzie oprogramowanie i urządzenia specjalistyczne, które przetwarzają dane 

automatycznie lub też są narzędziami w dyspozycji operatorów RIS. Oprogramowanie RIS 

można podzielić na następujące moduły: 

 kluczowe technologie i usługi RIS: 

o śledzenie i namierzanie; 

o komunikaty dla kierowników statków; 

o informacje hydrometeorologiczne; 

o oprogramowanie do produkcji ENC; 

o elektroniczne raportowanie statków; 

o międzynarodowa wymiana danych;  

o moduł zarządzania danymi referencyjnymi; 

 komponenty integrujące usługi w Centrum RIS: 

o moduł zarządzania użytkownikami; 

o moduły zarządzania danymi; 

o moduł serwisowo-diagnostyczny; 

o moduł administracyjny; 

 komponenty udostępniania usług i danych w środowisku sieciowym: 

o serwis śledzenia i namierzania (VTT); 

o serwis pogodowy; 

o zdalny dostęp do systemu łączności VHF. 

Moduł śledzenia i namierzania jest najbardziej rozbudowanym elementem w Centrum RIS. 

Integruje w sobie informacje pozyskane za pomocą systemów AIS, kamer monitorujących, 

radaru, czujników meteorologicznych i wodowskazów. W proponowanej koncepcji nacisk 

położono na tworzenie strategicznego obrazu ruchu oraz bieżącego monitoringu na podstawie 

systemu AIS oraz kamer monitorujących, podczas gdy taktyczny obraz ruchu jest wytwarzany 

bezpośrednio na statkach. Dane z systemu AIS będą wyświetlane na elektronicznej mapie 

nawigacyjnej, zgodnie ze standardami Inland ECDIS oraz Inland ENC. Dane o statkach 

powinny być uzupełnione dodatkowo o dane hydrometeorologiczne z sensorów własnych oraz 

o komunikaty dla kapitanów. Kamery monitorujące stanowią niezależne zobrazowanie, 

podobnie jak dostępna będzie osobna konsola VHF. Kluczowe w aspekcie realizacji 
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powyższych funkcjonalności jest stanowisko operatora, które umożliwi efektywną obserwację 

obiektów. Rozwinięciem tego stanowiska będzie stanowisko wizualizacyjne VTT. Składa się 

ono z kliku monitorów dużych rozmiarów, skonfigurowanych na pełnienie roli ściany wizyjnej. 

W związku z tym jego zasadniczą funkcją jest prezentacja w sposób szczegółowy 

strategicznego obrazu ruchu oraz informacji o torach wodnych. Do zarządzania prezentacją na 

obu stanowiskach VTT będą służyć dedykowane aplikacje, pozwalające także na konfigurację 

stanowiska i wszystkich jego elementów.  

Komunikaty dla kapitanów w systemie RIS Odra przygotowywane są przez operatora RIS 

wyposażonego w dedykowane oprogramowanie do edycji komunikatów NTS. Dane są 

wprowadzane przez operatora NtS ręcznie w ramach specjalnego formularza (udostępniającego 

funkcje wspierające), a następnie kodowane do postaci XML wymaganej standardem. 

Komunikaty przygotowywane przez operatora w aplikacji trafiają do bazy danych NtS. Stąd za 

pomocą serwera sieciowego mogą być przekazywane do aplikacji odbierającej na komputerze 

PC lub w telefonie komórkowym lub też mogą być wysyłane automatycznie poprzez serwer e-

mail. 

Praktyka wdrożenia pilotażowego pokazała, że istotne znaczenie dla użytkowników dróg 

wodnych ma informacja hydrometeorologiczna, w tym w szczególności informacja o stanie 

wody. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie oprócz usługi komunikatów 

dla kapitanów, niezależnego od niej serwisu hydrometeorologicznego bazującego na 

informacjach pobieranych z sensorów własnych systemu RIS. Serwis będzie prowadzony w 

postaci portalu internetowego z dynamicznie adaptowaną zawartością. 

Zarówno dane o ruchu statków, jak i dane hydrometeorologiczne, czy też komunikaty dla 

kapitanów prezentowane są na elektronicznej mapie nawigacyjnej. Produkcja i dystrybucja 

komórek elektronicznych map nawigacyjnych jest w tej sytuacji jednym z podstawowych zadań 

Centrum RIS. W ramach pełnego wdrożenia RIS planuje się aktualizację środowiska do 

produkcji i dystrybucji map IENC w celu zwiększenia funkcjonalności obecnego 

oprogramowania systemowego oraz zwiększenia możliwości produkcyjnych map 

elektronicznych IENC.  

System ERI odpowiedzialny jest za dwustronną elektroniczną wymianę informacji o 

ładunkach i podróży statku pomiędzy statkiem i Centrum RIS, a także przy pomocy 

Międzynarodowej wymiany danych (IDE) pomiędzy różnymi Centrami RIS. Systemy ERI oraz 

IDE zainstalowane w Centrum RIS w czasie wdrożenia pilotażowego nie były wykorzystywane 

ze względu na ograniczenia prawne. Ponieważ od czasu wdrożenia pilotażowego nie nastąpiły 
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żadne istotne zmiany w samym standardzie ERI, zakłada się, że dotychczasowe rozwiązanie na 

chwilę obecną nie wymaga aktualizacji. 

Dane referencyjne w RIS są elementem spajającym wszystkie usługi RIS, a przez to 

kluczowym elementem w harmonizacji i standaryzacji RIS. Najistotniejsze z nich to RIS index, 

baza danych o statkach oraz kody słownikowe. W przyjętej w Polsce koncepcji, baza danych o 

statkach została wyłączona poza RIS. Prace nad RIS Index oraz słownikami w RIS Odra 

przebiegają prawidłowo i nie wymagają dodatkowego oprogramowania specjalistycznego. RIS 

Index powinien zostać zaktualizowany, aby spełnić wymagania najnowszej wersji Podręcznika 

Kodowania i udostępnione w ERDMS (ang. European RIS Reference Data Management 

System). 

Elementy operacyjne oprogramowania RIS będą wspierane przez system tzw. integracji 

usług w Centrum RIS. Oznacza on dostarczenie ogólnych rozwiązań programistycznych, 

wspólnych dla wszystkich modułów operacyjnych, które pozwolą na sprawne zarządzanie 

usługami, koordynację prac operatorów RIS oraz zapewnią bezpieczeństwo informatyczne 

danych i usług.  

Moduł zarządzania użytkownikami ma na celu wprowadzenie możliwości kontroli nad 

dostępem do poszczególnych elementów infrastruktury programowej, danych i usług w 

Centrum RIS, a także do poszczególnych danych i usług dla użytkowników zewnętrznych. 

Dostęp może być ograniczany zarówno ze względu na rodzaj (źródło) danych, jak również ze 

względu na obszar oraz czasowo.  

Moduł zarządzania danymi pozwala na gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie 

danych zbieranych i przetwarzanych w systemie RIS. Dane zbierane z poszczególnych 

sensorów zapisywane będą w poszczególnych bazach danych na dyskach w serwerowni 

głównej. Dane będą dostępne w czasie rzeczywistym dla poszczególnych aplikacji operatorów 

RIS. Jednocześnie dane będą zapisywane w bazach archiwizujących. Zakłada się, że dane 

wideo będą przechowywane w serwerowni głównej przez okres co najmniej 30 dni, a pozostałe 

dane będą przechowywane bez ograniczeń czasowych. Użytkownicy będą mogli uzyskać 

dostęp do danych na podstawie posiadanych praw dostępu poprzez dedykowane 

oprogramowanie.  

Moduł serwisowo-diagnostyczny ma za zadanie monitorowanie technicznych aspektów 

funkcjonowania infrastruktury oraz oprogramowania RIS. W ramach modułu powinno zostać 

wdrożone oprogramowanie monitorujące dla wszystkich sensorów RIS, elementów sieci 

transmisji danych oraz komponentów programistycznych. Dla celów raportowania zdarzeń dla 

potrzeb diagnostycznych powinien zostać wdrożony system raportowania błędów pozwalający 
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obsługiwać i dokumentować błędy, które pojawiają się w czasie użytkowania przez obsługę i 

operatorów systemu RIS. 

Moduł administracyjny ma za zadanie wspomóc organizację pracy w ramach Centrum RIS. 

Składa się z trzech komponentów – systemu wsparcia obiegu dokumentów, systemu poczty 

elektronicznej oraz systemu łączności telefonicznej. 

System RIS oprócz dostarczania danych operatorom RIS ma także udostępniać je 

użytkownikom zewnętrznym. Zakłada się, że udostępnianie informacji na zewnątrz będzie 

możliwe poprzez:  

 umożliwienie pobierania danych ze strony internetowej RIS – np. udostępnianie Inland 

ENC lub komunikatów dla kierowników statków w ramach usługi FIS; 

 udostępnienie dostępowej aplikacji internetowej do wybranych danych w czasie 

rzeczywistym; 

 bezpośrednie udostępnienie strumienia danych z poszczególnych sensorów; 

 bezpośrednie udostępnienie danych z kamer; 

 umożliwienie wyszukiwania danych archiwalnych ze strony internetowej RIS i 

wnioskowania o udostępnienie; 

 udostępnienie danych dla innych instytucji europejskich w ramach międzynarodowej 

wymiany danych. 

Oprogramowanie w Podcentrum RIS 

Podcentrum RIS w sensie fizycznym będzie się składało z części operatorskiej oraz części 

teletechnicznej. Część teletechniczna oznacza punkt techniczny wraz z odpowiednim 

osprzętem, zaś część operatorska Podcentrum RIS stanowi stanowisko operatora składające się 

ze stacji roboczej oraz modułu wizualizacyjnego składającego się z 4 monitorów. W 

Podcentrum zainstalowane będą wszystkie aplikacje operatorskie dostępne w Centrum RIS, a 

użytkownik będzie miał ustalone prawa dostępu, określone przez administratora we wspólnym 

module zarządzania użytkownikami. 

Podsumowując opisane powyżej założenia poszczególnych komponentów RIS, należy 

stwierdzić, że realizacja pełnego wdrożenia systemu RIS według przedstawionej koncepcji dla 

Odry pozwoli na implementację usług RIS na najwyższym europejskim poziomie. 

Jednocześnie same usługi, jak i konfiguracja systemu zostaną dostosowane do aktualnych 

potrzeb żeglugowych i uwarunkowań implementacyjnych na obszarze RIS Odra. 
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Koncepcja realizacji projektu 

Projekt, rozumiany jako budowa pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka 

Odry, powinien być realizowany w kilku etapach, wyodrębnionych pod kątem możliwości 

zachowania kontroli Inwestora nad realizacją projektu. W pierwszym etapie należy wyłonić w 

drodze przetargu inżyniera kontraktu, który ze strony Inwestora będzie nadzorował całość 

inwestycji, zwłaszcza pod kątem dbałości o jakość i terminowość realizacji poszczególnych 

etapów inwestycji. Inżynier kontraktu powinien też brać udział w przygotowaniu dokumentacji 

przetargowej do wyłonienia kompleksowego wykonawcy systemu RIS. W opracowaniu 

przyjęto koncepcję wyboru tylko jednego wykonawcy, który będzie odpowiadał kompleksowo 

za wdrożenie całego systemu, łącząc prace budowlane z pracami informatycznymi. 

Odpowiedni wybór wykonawcy będzie kluczową kwestią wpływającą na możliwość 

ukończenia inwestycji w terminie oraz na zapewnienie wymaganej funkcjonalności, stąd też w 

treści PFU przedstawiono w sposób szczegółowy wymagania w stosunku do systemu oraz 

wykonawcy. Powinien on mieć doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji na rynku 

europejskim. 

Sam proces realizacji wdrożenia można podzielić na następujące etapy: 

 opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie odpowiednich zezwoleń; 

 opracowanie projektu systemu; 

 prace budowlane; 

 opracowanie szczegółowej specyfikacji systemu; 

 budowa komponentów programistycznych; 

 implementacja systemu; 

 testy; 

 szkolenia; 

 odbiór. 

Należy zwrócić uwagę, że część zadań można wykonywać równolegle co powinno 

rozluźnić harmonogram projektu. Wyraźnie różne od siebie prace związane z częścią 

budowlaną oraz z częścią informatyczną w początkowej fazie można realizować zupełnie 

niezależnie (choć przy wzajemnym uwzględnieniu założeń) i dopiero na etapie 

implementacyjnym konieczne jest ich połączenie. Założenia dotyczące odbiorów i testów 

przedstawiono szczegółowo w podrozdziale 2.11, zaś wymagania w stosunku do szkoleń w 

podrozdziale 2.9. 
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Koszty projektu 

Na podstawie prac analitycznych opracowano wstępne zestawienie kosztów 

przedsięwzięcia. Oszacowano je na podstawie średnio rynkowej ceny dla produktów o żądanej 

jakości i wydajności. Poniższe zestawienie nie stanowi szczegółowego kosztorysu, który 

powinien zostać dostarczony przez wykonawcę RIS. Całkowity szacunkowy koszt 

przedsięwzięcia to 27 451 815 PLN, z tego w ramach projektu „Pełnego Wdrożenie RIS 

Granicznego i Dolnego Odcinka Odry” 21 190 541 PLN. Składają się na niego poszczególne 

koszty cząstkowe: 

 Dokumentacja techniczna – 415 000 PLN, z tego 295 000 PLN to koszt w ramach 

projektu;  

 Centrum RIS – 8 447 400 PLN, z tego koszt w ramach projektu to 5 913 180 PLN; 

 Podcentrum RIS – 40 000 PLN – w całości koszt projektu; 

 Serwerownia główna – 836 500 PLN - w całości koszt projektu; 

 Sieć sensorów – 5 421 000 PLN - w całości koszt projektu; 

 Sieć transmisji danych – 2 342 000 PLN - w całości koszt projektu; 

 Sieć łączności VHF w systemie – 1 152 000 PLN - w całości koszt projektu; 

 Oprogramowanie RIS – 1.946.000 PLN - w całości koszt projektu; 

 Produkcja map IENC – 3 455 000 PLN – nie wchodzi w koszt projektu; 

 Prace wdrożeniowe – 1 934 000 PLN; 

 Koszty nadzoru – 1 249 915. 

 Powyższa lista nie obejmuje m.in. kosztów wyposażenia budynku, kosztów osobowych i 

eksploatacyjnych, które zostały uwzględnione w dalszej części opracowania. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełne wdrożenie RIS granicznego i dolnego odcinka Odry. 

Tak postawione zadanie oznacza konieczność zdefiniowania systemu usług informacji 

rzecznej, co najmniej z kilku perspektyw. Po pierwsze konieczne jest określenie zakresu 

terytorialnego wdrożenia pełnego. Po drugie należy zidentyfikować pożądane funkcjonalności 

systemu, w tym przede wszystkim zakres usług, jakie system ma dostarczać użytkownikom. Po 

trzecie konieczny jest dobór właściwych technologii do realizacji tych usług, a po czwarte 

należy zaproponować odpowiednią infrastrukturę budowlaną, sprzętową oraz informatyczną 

która pozwoli na wdrożenie tych technologii. Celem opisu ogólnego przedmiotu zamówienia 

jest przedstawienie kluczowych aspektów wdrażanego systemu, bez zagłębiania się w 

szczegóły, które zostaną przedstawione w dalszej części opracowania. 

1.1 Generalne założenia projektu pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka 

Odry 

Zalecenia dotyczące implementacji systemów RIS (PIANC, 2011) proponują ujęcie usług 

RIS w postaci modelu warstwicowego. Zgodnie z tym modelem podstawą są usługi informacji 

o torach wodnych, na które następnie nadbudowuje się pozostałe. Proces budowy RIS, zgodnie 

z przedstawionym tamże podejściem strukturalnym oznacza przede wszystkim określenie 

aktorów w systemie RIS oraz dobór odpowiedniego zestawu usług dla konkretnego wdrożenia. 

Na tej podstawie dobierane są następnie technologie oraz budowana jest architektura i 

koncepcja infrastrukturalna systemu. 

W przypadku RIS dla Odry kluczowe informacje można uzyskać analizując efekty 

wdrożenia pilotażowego, które zostało przeprowadzone przez Zamawiającego. Przedstawione 

w niniejszym podrozdziale generalne założenia projektu bazują właśnie na tych 

doświadczeniach i to je, jako punkt wyjścia przedstawiono w pierwszej kolejności. W dalszej 

części ujęto założenia proponowanego wdrożenia pełnego. Przy ich opracowaniu, oprócz 

wyników wdrożenia pilotażowego brano pod uwagę najnowsze prace z zakresu RIS na 

poziomie europejskim (między innymi wyniki projektu IRIS Europe 3 oraz wyniki prac Grup 

Eksperckich RIS), a także analizy własne Wykonawcy. Pod koniec podrozdziału 

przeprowadzono analizę wariantów wdrożenia pod kątem rozległości terytorialnej. 
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1.1.1 Analiza wyników wdrożenia pilotażowego 

Wdrożenie pilotażowe systemu RIS dla dolnej Odry zostało uruchomione w grudniu 2013 

roku. Istotą wdrożenia było uruchomienie pierwszych w Polsce usług informacji rzecznej. 

Założono przy tym, że wdrożenie pilotażowe będzie wspierało następujące usługi: 

 usługi informacji o torach wodnych FIS (ang. fairway information), w tym 

elektroniczne mapy nawigacyjne, usługi komunikatów dla kierowników statków NtS 

oraz udostępnianie informacji hydrometeorologicznych; 

 usługi informacji o ruchu TI (ang. traffic information), realizowane głównie przez 

technologie AIS, DGPS oraz VHF, a także wspierane przez kamery monitorujące i 

radary. 

W szczątkowym zakresie zaimplementowano także usługi z grupy wspomagania 

łagodzenia skutków katastrof, informacji dla przestrzegania prawa, poprzez zapewnienie 

obserwacji ruchu na drogach wodnych. Również w ograniczonym zakresie zrealizowano usługę 

związaną z generowaniem statystyk o ruchu na torze wodnym. 

W ujęciu obszarowym zakres pilotażowego wdrożenia został ograniczony do wód, na 

których jego wprowadzenie było obowiązkowe. W praktyce oznaczało to około 100 km drogi 

wodnej w obszarze dolnej Odry.  

W aspekcie technologicznym wprowadzono wszystkie tzw. kluczowe technologie RIS. 

Opracowano elektroniczne mapy nawigacyjne (Inland ENC), jako podstawę technologii Inland 

ECDIS. Uruchomiono stacje bazowe Inland AIS. Wdrożono usługi komunikatów dla 

kapitanów oraz elektronicznego raportowania statków (wraz z elektroniczną wymianą danych). 

Dodatkowo wykorzystano także tzw. kluczowe technologie związane z RIS, a więc łączność 

VHF oraz radar. 

W sensie infrastrukturalnym pilotażowe wdrożenie RIS oznaczało: remont pomieszczeń 

Centrum RIS, budowę platform sensorów, montaż sensorów, budowę serwerowni oraz 

instalację sprzętu i oprogramowania specjalistycznego RIS i biurowego. Szczególne miejsce 

zajmuje również segment transmisji danych, którego zadaniem jest połączenie komunikacyjne 

wszystkich sensorów. 

Głównym użytkownikiem wdrożonego systemu są operatorzy RIS oraz kierownicy 

statków, dla których udostępniane są usługi. Operatorzy korzystając ze specjalistycznego 

oprogramowania monitorują sytuację żeglugową na obszarze RIS oraz przygotowują usługi. 

Kierownicy statków stają się użytkownikami RIS w momencie gdy skorzystają z usług, a więc 

pobiorą mapy lub komunikaty dla kapitanów. Część jednostek pływających jest już także 

wyposażona w stacje statkowe AIS. 
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Podstawowe wnioski z wdrożenia pilotażowego opracowano na podstawie uwag 

użytkowników przedstawionych w Studium Wykonalności (SW, 2015), wywiadu z 

operatorami RIS oraz analiz własnych bazujących na porównaniu założeń oraz uzyskanych 

efektów wdrożenia pilotażowego. Podsumowując ocenę dokonaną przez Zamawiającego 

należy stwierdzić, że wykorzystane technologie sprawdziły się, a realizacja poszczególnych 

podsystemów jest prawidłowa. Doświadczenie i spostrzeżenia zebrane na etapie wdrożenia 

pilotażowego pozwoliły na wskazanie elementów wymagających optymalizacji. Szczegółowe 

wyniki wdrożenia pilotażowego można przedstawić w odniesieniu do zasadniczych segmentów 

systemu, a więc segmentu sensorów, segmentu transmisji danych, segmentu usług 

(oprogramowanie w Centrum RIS) oraz segmentu użytkowników. Dodatkowo opisano segment 

infrastruktury budowlanej, a więc fizycznej realizacji Centrum RIS. W poniższym opisie 

uwypuklono elementy wymagające optymalizacji w poszczególnych podsystemach. 

Segment sensorów 

Realizacja wdrożenia pilotażowego wskazała, że wiele problemów w czasie budowy tego 

segmentu ma naturę niefunkcjonalną. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim:  

 problemy z uzyskaniem wymaganych przez prawo zgód i pozwoleń do posadowienia 

platform sensorów; 

 problemy z uzbrojeniem terenu pod budowę platform w zasilanie elektryczne; 

 problemy z doprowadzeniem do platformy sieci transmisji danych; 

 zbyt krótki czas przeznaczony na realizację zadania budowy segmentu, biorąc pod 

uwagę wymienione wyżej problemy; 

 problemy z wandalizmem w niektórych lokalizacjach (uszkodzenia sensorów, kradzież 

okablowania itp.); 

 brak alarmów w oprogramowaniu związanych z wadliwym działaniem sensorów. 

Pod kątem funkcjonalnym wnioski są odmienne dla poszczególnych sieci sensorów: 

 sensory hydrometeorologiczne: 

o stwierdzono, że sieć sensorów hydrometeorologicznych spełnia zakładane 

wymagania; 

o stwierdzono nieprawidłową kalibrację niektórych sensorów; 

o zgłoszono szereg uwag związanych z funkcjonowaniem oprogramowania do 

obsługi sensorów; 

o zasugerowano, że we wdrożeniu pełnym powinna być możliwość dostępu do 

wodowskazów innych podmiotów; 
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 stacje AIS: 

o stwierdzono, że sieć AIS spełnia zakładane wymagania; 

 stacje DGPS: 

o segment poprawek DGPS spełnia stawiane wymagania funkcjonalne; 

 sensory radarowe: 

o stwierdzono, że wykorzystana technologia sprawdziła się, jednak w oparciu o 

zebrane doświadczenia w zakresie obserwacji ruchu jednostek oraz aspekty 

takie jak zapotrzebowanie na pasmo transmisyjne uznano, że warto 

skoncentrować się na monitoringu wizyjnym, który w przypadku prowadzenia 

postępowań wyjaśniających zdarzenia jest źródłem materiału dowodowego o 

bardziej jednoznacznym i łatwiejszym w interpretacji charakterze; 

o analizy wykazały, że zainstalowanie oprogramowanie nie wykorzystuje pełnych 

możliwości sensorów radarowych (nie zastosowano tzw. wyostrzania wiązki); 

 sieć obserwacji wizyjnej (kamery monitorujące): 

o stwierdzono, że sieć kamer monitorujących spełnia większość zakładanych 

funkcjonalności; 

o obserwacja wizyjna została wskazana, jako najbardziej intuicyjny i najprostszy 

z punktu widzenia operatora RIS sposób monitorowania obszaru RIS; 

o wskazano na brak funkcjonalności odczytu nazwy jednostki w obecnym 

systemie; 

o wskazano na brak możliwości efektywnej obserwacji ruchu jednostek na 

jeziorze Dąbie; 

o wystąpiły problemy z obserwacją w czasie deszczu (pomimo, że niektóre 

kamery były wyposażone w wycieraczki); 

o obrazy obserwowane na żywo mają niską jakość (słabszą również od obrazów 

rejestrowanych) – jakość nie odpowiada parametrom technicznym kamer – 

zidentyfikowano to jako niedoskonałość oprogramowania i systemu transmisji 

danych, a nie samych sensorów; 

o zgłoszono szereg uwag funkcjonalnych dotyczących sterowania kamerami i 

rejestrowania obrazów np. brak współdzielenia zasobów dotyczących 

obserwacji wizyjnej dla użytkowników spoza Centrum RIS, po wyborze kamery 

na mapie włącza się zobrazowanie niewłaściwej kamery, należy poprawić 

ergonomię zarządzania dostępem do archiwalnych obrazów wideo, należy 



35 

 

„przybliżyć” informacje o dostępności i statusie obrazów z kamer w aplikacji 

głównej, należy dostosować ustawienia kamer do preferencji poszczególnych 

użytkowników („preset”); 

 sieć łączności głosowej VHF: 

o stwierdzono, że sieć VHF spełnia zakładane wymagania na większości obszaru; 

o zidentyfikowano zanik sygnału VHF z południowego obszaru wdrożenia 

pilotażowego RIS; 

o wskazano na problemy funkcjonalne z obsługą urządzeń radiowych (m.in. brak 

możliwości podłączenia się do sieci VHF z lokalizacji zdalnych). 

Podsumowując można stwierdzić, że w zakresie sieci i platform sensorów wdrożenie 

pilotażowe potwierdziło większość założeń stawianych przed rozpoczęciem budowy systemu. 

Wykorzystane technologie sprawdziły się i pozwoliły na postawienie szeregu wniosków 

zmierzających do optymalizacji zastosowanych rozwiązań w kolejnym etapie. Wdrożenie pełne 

powinno być rozwinięciem i uzupełnieniem istniejących sieci na bazie istniejących bądź 

pokrewnych technologii. Jednocześnie należy uwzględnić zastrzeżenia szczegółowe opisane w 

niniejszym punkcie. 

Segment transmisji danych 

W zakresie wymagań niefunkcjonalnych dla segmentu transmisji danych można powielić 

uwagi z segmentu sensorów. Są one związane głównie z problemami związanymi z budową i 

utrzymaniem elementów sieci transmisji danych w poszczególnych lokalizacjach.  

Pod kątem funkcjonalnym postawiono następujące wnioski płynące z wdrożenia 

pilotażowego: 

 sieć transmisji danych przez większość czasu pracuje stabilnie, zatem konfiguracja sieci 

i dobór lokalizacji są poprawne; 

 zastosowane technologie spełniają stawiane wymagania; 

 niektóre odcinki, na których zastosowano radiolinie w paśmie nielicencjonowanym 

5GHz są zbyt długie co przekłada się na spadek jakości transmisji, zwłaszcza wideo; 

 wskazano na konieczność redundancji sieci transmisji danych na wszystkich 

kluczowych odcinkach; 

 wskazano na technologię sieci komórkowych (m.in. LTE) oraz technologie 

przewodowe, jako możliwe do wykorzystania w celu uzyskania redundancji. 

Ostateczny, przyjęty w wyniku analiz wariant budowy sieci transmisji danych realizuje 

wymagania stawiane przez Zamawiającego w trakcie wdrożenia pilotażowego. Obecna 
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konfiguracja sieci w większości spełnia wymagania jakościowe transmisji danych, jednak 

miejscami występują zaniki transmisji (zwłaszcza na łączach w paśmie 5 GHz). Wdrożenie 

pełne powinno uwzględniać te doświadczenia. Łącza tego typu powinny być krótsze. Całość 

zaproponowanego rozwiązania powinna być rozwinięciem istniejącej sieci na bazie 

istniejących, bądź pokrewnych technologii z dodatkowym wykorzystaniem LTE oraz 

technologii przewodowych (na bazie infrastruktury lokalnych ISP) dla celów redundancji.  

Segment dostawcy usług (Centrum RIS) 

Centrum RIS jest miejscem, w którym operatorzy RIS dostarczają usługi RIS. Część z nich 

udostępniana jest na zewnątrz, a część jest dostępna lokalnie w Centrum RIS. Z punktu 

widzenia realizacji usług RIS, wnioski płynące z wdrożenia pilotażowego podzielono na 

funkcjonalności poszczególnych podsystemów:  

 system produkcji i dystrybucji elektronicznych map nawigacyjnych (usługa informacji 

o torach wodnych): 

o system składa się z niezależnego oprogramowania do produkcji i edycji map 

Inland ENC oraz z oprogramowania dedykowanego do dystrybucji map; 

o mapy są udostępniane nieodpłatnie za pomocą strony internetowej; 

o technologia realizacji podsystemu jest prawidłowa; 

o zgłoszono pewne szczegółowe uwagi funkcjonalne związane głównie z 

dystrybucją map, które powinny zostać uwzględnione w wymaganiach 

funkcjonalnych dla wdrożenia pełnego; 

 podsystem komunikatów dla kierowników statków (usługa informacji o torach 

wodnych): 

o usługa NtS realizowana jest przez dedykowane oprogramowanie na podstawie 

komunikatów wydawanych przez RZGW w Szczecinie; 

o komunikaty NtS są udostępniane w postaci subskrypcji mailowej oraz w postaci 

formularza na stronie internetowej; 

o technologia realizacji podsystemu jest prawidłowa; 

o zgłoszono kilka szczegółowych uwag natury funkcjonalnej, które powinny 

zostać uwzględnione w wymaganiach funkcjonalnych dla wdrożenia pełnego; 

 podsystem informacji hydrometeorologicznych (usługa informacji o torach wodnych): 

o informacje hydrometeorologiczne są pozyskiwane z segmentu sensorów; 

o informacje hydrometeorologiczne są wizualizowane na mapie poglądowej 

operatora RIS; 
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o informacje hydrometeorologiczne są udostępniane użytkownikom zewnętrznym 

na stronie internetowej oraz w ograniczonym zakresie poprzez komunikaty dla 

kapitanów (informacje lodowe); 

o technologia realizacji podsystemu jest prawidłowa, ale obecne rozwiązanie 

wydaje się być niedopracowane; 

o zgłoszono istotną ilość uwag szczegółowych dotyczących podsystemu 

informacji hydrometeorologicznych, które powinny zostać uwzględnione jako 

wymagania funkcjonalne we wdrożeniu pełnym, np.: odczyt archiwalny 

wodowskazów oraz czujników meteo powinien być zapisywany z danej 

godziny, zamiast uśredniania z przedziału czasu, przy wyborze historycznej 

informacji meteorologicznej/ stanu wody powinny być w rozwijalnej liście do 

wyboru tylko sensory dostępne dla danych informacji, wykresy przedstawiające 

warunki pogodowe i stanu wody powinny być opisane na osi odciętych x- 

datami, zamiast 1-7; 

 podsystem śledzenia i namierzania (usługa informacji o ruchu): 

o technologia realizacji podsystemu jest prawidłowa; 

o śledzenie i namierzanie jest obecnie realizowane głównie na podstawie 

podsystemów AIS oraz kamer monitorujących; 

o podsystem radarowy nie w pełni spełnia zakładane wymagania, głównie ze 

względu na brak funkcji wyostrzenia wiązki radarowej, co powoduje, że obraz 

radarowy jest bardzo trudny w interpretacji; 

o wizualizacja statków na mapie Inland ENC w Centrum RIS odbywa się za 

pomocą dedykowanej aplikacji VTT; 

o odczyt obrazu wizyjnego z kamer odbywa się za pomocą systemu firmy 

Funkwerk rozszerzonego o oprogramowanie dostępowe VNC Viewer – 

zgłoszono istotne ograniczenia tego rozwiązania zwłaszcza w zakresie 

współdzielenia zasobów z użytkownikami zewnętrznymi, które nie jest obecnie 

możliwe; 

o zamawiający wskazuje na potrzebę integracji z krajową siecią AIS-PL za 

pomocą oprogramowania systemowego producenta stacji AIS; 

o wskazano na częste pogarszanie się jakości transmisji wideo; 

o wskazano także na ograniczenia funkcjonalne oprogramowania VTT, które 

powinny stać się wymaganiami funkcjonalnymi we wdrożeniu pełnym; 

 podsystem elektronicznego raportowania statków (usługa informacji o ruchu): 
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o nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii dotyczących systemu ERI – system ERI 

nie jest obecnie używany ze względu na ograniczenia prawne; 

 podsystem poprawek DGPS (wspiera usługę informacji o ruchu): 

o podsystem jest realizowany poprzez sieć stacji DGPS, których poprawki są 

transmitowane za pomocą systemu AIS; 

o oprogramowanie monitorujące systemy AIS oraz DGPS dostępne jest z 

poziomu stanowiska operatora RIS; 

o technologia realizacji podsystemu jest prawidłowa – nie zgłoszono żadnych 

uwag do funkcjonowania systemu; 

 podsystem nasłuchu i łączności głosowej VHF (wspiera usługę informacji o ruchu): 

o podsystem VHF realizowany jest poprzez radiowe stacje pośredniczące, które 

wraz z oprogramowaniem w Centrum RIS pozwalają prowadzić łączność 

głosową na obszarze RIS; 

o technologia realizacji podsystemu jest prawidłowa; 

o zgłoszono problem z pokryciem południowej części obszaru zasięgiem działania 

podsystemu VHF; 

o zgłoszono brak możliwości dostępu do systemu VHF z lokalizacji zdalnych; 

o wskazano istotne ograniczenia funkcjonalne i ergonomiczne przyjętego 

rozwiązania programowego, które powinny zostać uwzględnione jako 

wymagania funkcjonalne we wdrożeniu pełnym; 

 podsystem międzynarodowej wymiany danych (wspiera usługę informacji o ruchu): 

o nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii dotyczących systemu wymiany danych 

- system DGW nie jest używany ze względu na ograniczenia prawne; 

 dane referencyjne: 

o RIS Index został opracowany w postaci tabel w programie MS Excel, zgodnie z 

przyjętymi zaleceniami standardów europejskich. RIS Index został także 

wprowadzony do elektronicznych map nawigacyjnych IENC. Technologia 

zarządzania RIS Index za pomocą MS Excel jest prawidłowa i nie zgłoszono 

żadnych uwag w tym zakresie; 

o Baza Danych o Statkach jest realizowana poza Centrum RIS i leży w 

odpowiedzialności Komisji Technicznej. W przyjętej koncepcji Centrum RIS 

jest klientem Bazy Danych o Statkach bez możliwości edycji. Cała 

odpowiedzialność za tworzenie, utrzymywanie oraz udostępnianie tej bazy leży 
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poza Centrum RIS. W sensie infrastrukturalnym Centrum RIS użycza 

wydzielone serwery na prowadzenie Bazy Danych o Statkach; 

 integracja usług w Centrum RIS: 

o integracja usług w Centrum RIS jest realizowana przez szereg podsystemów, 

które nie są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację usług, ale wspomagają 

pracę operatorów w Centrum; 

o zgłoszono szereg uwag funkcjonalnych do systemu archiwizacji danych i 

sposobu dostępu do niego, zwłaszcza w stosunku do archiwalnych danych 

wodowskazów oraz czujników meteorologicznych; 

o system tworzenia kopii zapasowych został zaimplementowany, natomiast 

szczegółowe rozwiązania w nim zastosowane nie są znane, co utrudnia ocenę 

funkcjonalności systemu; 

o system administrowania użytkownikami jest nieefektywny, niezrozumiały i 

nieintuicyjny – zgłoszono szereg uwag funkcjonalnych, a autorzy SW 

rekomendują uwzględnić w modelu zarządzania profil użytkownika z 

uprawnieniami administracyjnymi pozwalającymi na tworzenie kont dla 

pozostałych administratorów i użytkowników poszczególnych komponentów 

infrastruktury RIS; 

o system zarządzania kontami zewnętrznych użytkowników (odbiorców usług i 

danych) został określony jako niepoprawny i nieoptymalny – zaproponowano 

wprowadzenie jednego konta użytkownika z opcjami dostępu do 

poszczególnych usług; 

o wskazano brak integracji wewnętrznej rozumianej, jako wymianę danych 

pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w Centrum RIS, np. brak wyświetlania 

komunikatów NtS na mapie VTT, czy też rozdzielenie funkcji „Chart 

Distribution” od „Chart Administration”, co powoduje utrudnienia w zakresie 

centralnej aktualizacji mapy na wszystkich stanowiskach; 

o brak efektywnego systemu alarmowania i informowania o statusie sensorów 

oraz poszczególnych komponentów infrastruktury – powinna istnieć funkcja 

automatycznego zgłaszania awarii przez system;  

o wskazano na brak odpowiednio rozbudowanych funkcji tworzenia statystyk; 

o funkcjonalność systemu łączności telefonicznej wewnątrz Centrum RIS jest 

ograniczona w stosunku do potrzeb; 
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o pomimo zastosowania prawidłowych technologii, sposób realizacji większości 

z podsystemów integracji usług w Centrum RIS został określony, jako 

nieintuicyjny i/lub niedostosowany do warunków i zadań Centrum – zgłoszone 

błędy należy uwzględnić przy opracowaniu wymagań funkcjonalnych; 

 serwerownia:  

o Zamawiający nie miał pełnego dostępu do urządzeń serwerowych, co 

spowodowało, że nie zgłoszono uwag funkcjonalnych w tym zakresie. 

Wdrożenie pilotażowe pozwoliło na zebranie doświadczeń pozwalających na uzupełnienie 

założeń funkcjonalnych oraz wskazanie elementów oprogramowania, których ergonomia 

wymaga optymalizacji. Ponadto zebranie uwag o charakterze niefunkcjonalnym pozwala na 

zidentyfikowanie dalszego kierunku rozwoju w zakresie realizacji usług w Centrum RIS. 

Zwrócono uwagę przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia szkoleń związanych z 

obsługą urządzeń. Chodzi tu głównie o system łączności VHF oraz system obserwacji 

radarowej. Zgłoszono także szereg uwag dotyczących współpracy serwisowej i gwarancyjnej z 

Wykonawcą wdrożenia pilotażowego. 

Segment infrastruktury budowlanej Centrum RIS 

W ramach wdrożenia pilotażowego, Centrum RIS zostało zlokalizowane w ramach 

pomieszczeń dzierżawionych przez Zamawiającego w budynku tzw. Czerwonego Ratusza. 

Zarówno powierzchnia dostępna dla Centrum RIS, jak i zakres funkcjonalny poszczególnych 

pomieszczeń nie są wystarczające dla realizacji pełnej funkcjonalności Centrum. Zamawiający 

zgłosił szereg uwag funkcjonalnych, które powinny zostać uwzględnione przy przygotowaniu 

projektu budowlanego nowego Centrum RIS. Do najistotniejszych z nich zaliczyć można: 

 zbyt mała powierzchnia pomieszczenia operatorów w stosunku do potrzeb 

funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych; 

 zbyt małe stanowiska operatorskie w stosunku do potrzeb funkcjonalnych oraz 

niefunkcjonalnych; 

 umieszczenie wszystkich stanowisk w jednym pomieszczeniu znacznie utrudnia 

realizację poszczególnych zadań; 

 obecne pomieszczenia nie są przystosowane do wydłużenia czasu pracy Centrum RIS i 

wprowadzenia systemu zmianowego; 

 obecne pomieszczenia socjalne są zbyt małe i mało funkcjonalne; 

 wskazano istotny brak pomieszczeń magazynowych; 

 system klimatyzacji w serwerowni jest nieefektywny w niektórych warunkach 
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pogodowych. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż obecna lokalizacja i funkcjonalność pomieszczeń 

Centrum RIS jest niewystarczająca, w stosunku do potrzeb funkcjonalnych i zakresu 

realizowanych zadań nawet na poziomie wdrożenia pilotażowego. 

Segment użytkowników RIS 

Segment użytkowników w koncepcji wdrożenia pilotażowego systemu RIS obejmował 

przede wszystkim operatorów RIS, użytkowników statkowych oraz pozostałych użytkowników 

korzystających z serwisów RIS. Ze względu na ograniczone możliwości udostępniania danych 

w trybie online (np. obrazów wizyjnych) w obecnej wersji systemu, użytkownicy stowarzyszeni 

(administracja i służby) w systemie nie występują.  

Ocenę wdrożenia pilotażowego z punktu widzenia operatorów RIS przedstawiono 

wcześniej w punktach opisujących realizację usług. Z punktu widzenia użytkowników 

statkowych, RIS udostępnia przede wszystkim usługi informacji o torach wodnych w postaci 

elektronicznych map nawigacyjnych (do pobrania ze strony RIS) oraz komunikatów dla 

kierowników statków (w tym informacji hydrometeorologicznych), przetwarzanych na 

podstawie komunikatów RZGW w Szczecinie. RIS wspiera także w pewnym stopniu usługi 

informacji o ruchu udostępniając użytkownikom poprawki DGPS oraz zapewniając pokrycie 

całego obszaru systemem AIS. Należy jednak zauważyć, że obraz ruchu jest budowany 

bezpośrednio na statku. Do korzystania z wyżej wymienionych usług konieczne jest 

doposażenie statków w odbiorniki systemu AIS oraz oprogramowanie Inland ECDIS. 

Korzystanie z dodatkowych usług, jak np. ERI wymagałoby zakupu kolejnych modułów 

oprogramowania, a także zmian prawnych. Wdrożenie pilotażowe pokazało, że statki są 

kluczowym elementem systemu RIS i jeżeli nie będą wyposażone odpowiednio do korzystania 

z usług RIS to wymierne efekty wprowadzenia systemu będą istotnie ograniczone. 

Uwagi niefunkcjonalne 

Realizacja pilotażowego wdrożenia RIS pozwoliła także na spostrzeżenia natury 

niefunkcjonalnej, które mają pośredni wpływ na sposób realizacji usług RIS, ale nierzadko 

bardzo istotny. Wśród najważniejszych tego typu problemów należy wskazać: 

 trudności na etapie serwisu gwarancyjnego – serwis gwarancyjny był realizowany, 

jednak zgłaszano uwagi dotyczące opóźnień w realizacji zgłoszeń oraz braku 

odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 
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 dostęp do serwera i pełnej dokumentacji – Zamawiający nie otrzymał od Wykonawcy 

pełnej informacji o sposobie realizacji systemu informatycznego centrum, nie miał 

dostępu do serwera, a dostarczona dokumentacja w niektórych aspektach nie była 

wystarczająco szczegółowa; 

 operatorzy RIS wskazali na konieczność dodatkowych szkoleń specjalistycznych z 

zakresu przede wszystkim obserwacji radarowej oraz łączności VHF; 

 wskazano na brak jednoznacznych procedur zachowań operatorów RIS w typowych 

sytuacjach operacyjnych. 

Podsumowując przedstawioną analizę wyników wdrożenia pilotażowego należy stwierdzić, 

że założenia technologiczne przyjęte do realizacji projektu były prawidłowe. Dostarczone 

komponenty systemu pozwalają na realizację zakładanych usług RIS na zadowalającym w 

ramach pilotażu poziomie, jednak jednocześnie wskazano na szereg problemów przede 

wszystkim natury funkcjonalnej, technicznej i ergonomicznej, które w istotny sposób 

utrudniają lub ograniczają zakres realizowanych usług. Znaczna część uwag miała także 

charakter niefunkcjonalny i dotyczyła głównie ograniczeń lokalowych Centrum RIS oraz 

współpracy z Wykonawcą wdrożenia pilotażowego na etapie serwisu gwarancyjnego.  

Przedstawione uwagi funkcjonalne należy wziąć pod uwagę przy opracowaniu wymagań 

funkcjonalnych i użytkowych na etapie niniejszego PFU. Opracowując koncepcję należy 

bazować na technologiach sprawdzonych w ramach wdrożenia pilotażowego, uwzględnić 

przedstawione problemy, postęp technologiczny, a także najnowsze wymagania 

standaryzacyjne, prawne oraz osiągnięcia zrealizowanych projektów badawczych, np. IRIS 

Europe 3. 

1.1.2 Podstawowe założenia wdrożenia pełnego 

Pełne wdrożenie RIS granicznego i dolnego odcinka Odry ma za zadanie implementację 

technologii sprawdzonych we wdrożeniu pilotażowym oraz rozwinięcie ich w aspektach 

obszarowym i funkcjonalnym tak, aby zapewnić pożądany poziom usług RIS na większym 

akwenie według wybranego wariantu obszarowego. W praktyce oznacza to wdrożenie zestawu 

rozwiązań sprzętowo programowych w oparciu o zaproponowaną infrastrukturę budowlaną, 

które mają pozwolić na realizację wybranych usług RIS. Prezentowana koncepcja zakłada 

realizację następujących usług: 

 Usługi informacji o torach wodnych FIS (ang. Fairway Information Services) – 

realizowane głównie przez: 
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o elektroniczne mapy nawigacyjne, zgodne ze standardem IENC (ang. Inland 

Electronic Navigational Chart) dla całego obszaru RIS; 

o usługę komunikatów dla kierowników statków NtS (ang. Notices to Skippers), 

realizowaną zgodnie z najnowszymi standardami NtS oraz NtS Web Services; 

o udostępnianie informacji hydrometeorologicznych, w tym w szczególności 

informacji o sytuacji lodowej, poprzez transmisję odpowiednich komunikatów 

w systemie AIS (ang. Automatic Identification System), w ramach usługi NtS 

oraz w postaci odpowiedniego serwisu internetowego; 

o udostępnianie informacji o stanie wody poprzez transmisję odpowiednich 

komunikatów w systemie AIS, w ramach usługi NtS, a także w czasie 

rzeczywistym w postaci odpowiedniego serwisu sieciowego. 

 Usługi informacji o ruchu TI (ang. Traffic Information) – realizowane głównie przez: 

o opracowanie i prezentację Strategicznego Obrazu Ruchu STI ( ang. Strategic 

Traffic Image), głównie na podstawie informacji AIS oraz udostępnianie tego 

obrazu autoryzowanym użytkownikom; 

o opracowanie i prezentację Taktycznego Obrazu Ruchu TTI (ang. Tactical 

Traffic Image), na podstawie informacji z kamer oraz AIS i VHF oraz 

udostępnianie tego obrazu autoryzowanym użytkownikom; 

o wdrożenie technologii śledzenia i namierzania statków, zgodnej z najnowszym 

standardem VTT (ang. Vessel Tracking and Tracing); 

o transmisję poprawek DGPS (ang. Differential Global Positioning System) 

z wykorzystaniem AIS, w celu uzyskania dokładnej pozycji jednostek; 

o umożliwienie korzystania z podsystemu łączności VHF za pomocą zdalnych 

aplikacji dostępowych dla autoryzowanych użytkowników; 

o zapewnienie gotowości technologicznej do uruchomienia elektronicznego 

raportowania statków ERI (ang. Electronic Reporting International) zgodnie 

z najnowszym standardem europejskim, co pozwoli na pozyskanie informacji o 

ładunku statku; 

o zapewnienie gotowości technologicznej do uruchomienia międzynarodowej 

elektronicznej wymiany danych IDE (ang. International Data Exchange), 

zgodnie z najnowszym standardem europejskim, co pozwoli na pozyskanie 

informacji o statkach zmierzających do obszaru oddziaływania RIS z innych 

dróg wodnych; 
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 Usługi wspomagania łagodzenia skutków katastrof CAS (ang. Calamity Abatement 

Support) – realizowanie głównie przez: 

o dostarczenie i udostępnienie informacji o incydentach ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dotyczącej ruchu na podstawie usług VTT oraz 

łączności VHF; 

o ocenę sytuacji w ruchu żeglugowym w związku z zaistnieniem incydentu, 

poprzez dostarczenie aktualnego obrazu ruchu i informacji o drogach wodnych; 

o prezentację informacji dla statków patrolowych, a w szczególności 

wspomaganie akcji lodołamania poprzez dostarczenie aktualnych informacji o 

drogach wodnych (w tym hydrometeorologicznych); 

o umożliwienie korzystania z podsystemu łączności VHF za pomocą zdalnych 

aplikacji dostępowych dla autoryzowanych użytkowników; 

o zapewnienie gotowości technologicznej do uruchomienia elektronicznego 

raportowania statków ERI (ang. Electronic Reporting International) zgodnie 

z najnowszym standardem europejskim, co pozwoli na pozyskanie informacji o 

ładunku statku; 

o zapewnienie gotowości technologicznej do uruchomienia międzynarodowej 

elektronicznej wymiany danych, zgodnie z najnowszym standardem 

europejskim, co pozwoli na pozyskanie informacji o statkach zmierzających do 

obszaru oddziaływania RIS z innych dróg wodnych. 

 Usługi gromadzenia statystyk ST (ang. Statistics) – realizowane głównie przez: 

o generowanie statystyk na podstawie archiwalnych danych dotyczących sytuacji 

hydrometeorologicznej oraz ruchowej na torach wodnych. 

Realizacja tak przedstawionego zestawu usług RIS wymaga wdrożenia wszystkich 

kluczowych technologii RIS, a więc: 

 elektronicznych map nawigacyjnych (Inland ENC); 

 systemu automatycznej identyfikacji statków (Inland AIS); 

 komunikatów dla kierowników statków (NtS); 

 elektronicznego raportowania statków (ERI)– zakłada się implementację tego systemu, 

choć na chwilę obecną ze względu na ograniczenia prawne nie zostanie on 

uruchomiony. 

Kluczowe technologie RIS są wspierane przez tzw. technologie bazowe, a więc: 

 system łączności VHF; 



45 

 

 system obserwacji radarowej – ograniczony zasięgiem do obszaru wdrożenia 

pilotażowego. 

Dodatkowo na podstawie wyników wdrożenia pilotażowego proponuje się wprowadzić: 

 system monitoringu wizyjnego kamerami; 

 system precyzyjnego pozycjonowania statków DGPS. 

Oba te systemy wykazały swoją przydatność na etapie wdrożenia pilotażowego. 

Elementami integrującymi kluczowe technologie RIS są tzw. dane referencyjne RIS. W 

przypadku wdrożenia RIS Odra zakłada się, że dane te będą gromadzone tak jak dotychczas, 

tzn. RIS Index będzie prowadzony przez operatora RIS w postaci tabelarycznej (obecnie w 

oprogramowaniu MS Excel), zaś Baza Danych o Statkach będzie prowadzona poza Centrum 

RIS, a RIS będzie jedynie klientem tej bazy. Należy przy tym zapewnić technologiczną 

gotowość dołączenia baz danych referencyjnych do europejskiego systemu ERDBMS (ang. 

European Reference Data Base Management System). 

Całość usług RIS będzie wspierana przez systemy integrujące i wspierające zlokalizowane 

w Centrum RIS. Wśród nich do najważniejszych zaliczyć można: 

 moduł zarządzania użytkownikami; 

 moduł zarządzania danymi; 

 moduł serwisowo-diagnostyczny; 

 moduł administracyjny. 

Istotnym założeniem funkcjonalnym pełnego wdrożenia RIS jest jego otwartość dla 

użytkowników zewnętrznych. W zależności od potrzeb i nadanych przez administratorów RIS 

uprawnień zakłada się możliwość udostępniania: 

 aktualnego strumienia danych AIS; 

 aktualnego obrazu z kamer; 

 informacji hydrometeorologicznych; 

 informacji o stanie wody; 

 danych archiwalnych; 

 podsystemu łączności VHF. 

Specyfika położenia obszaru RIS dolnej Odry na granicy dróg śródlądowych i morskich 

powoduje konieczność integracji systemu RIS z systemami morskimi. Istnieje wiele możliwych 

wariantów realizacji takiej integracji, czy też współpracy. Jednym z nich jest zapewnienie 

operatorom w Centrum RIS dostępu do aplikacji SWIBŻ (System Wymiany Informacji 

Bezpieczeństwa Żeglugi), która służy do wymiany informacji żeglugowych tak, aby mogli oni 
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z niej pozyskać niezbędne informacje o statkach poza obszarem RIS. Rozwiązaniem 

opcjonalnym, zgodnym z życzeniem Zamawiającego jest zapewnienie możliwości integracji z 

krajową siecią AIS-PL za pomocą posiadanego oprogramowania systemowego. Urząd Żeglugi 

Śródlądowej dysponuje licencjami w/w oprogramowania, które zostało dostarczone wraz z 

zestawami stacji bazowych AIS w ramach wdrożenia pilotażowego. Zamawiający zakłada 

następujące korzyści płynące z zapewnienia pełnej kompatybilności z siecią AIS-PL: 

 pełne wykorzystanie funkcjonalności realizowanej przez oprogramowanie producenta 

kontrolerów i stacji bazowych; 

 możliwość rutynowego współdzielenia strumieni AIS z wykorzystaniem tej samej 

platformy sprzętowej i oprogramowania; 

 możliwość wykorzystania strumienia danych AIS pochodzących z sąsiedniego serwera 

regionalnego w sytuacji wystąpienia awarii stacji bazowej; 

 wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 

utrzymaniem, konfiguracją i serwisem tej samej klasy urządzeń i oprogramowania. 

Realizacja przedstawionego zakresu usług RIS wymaga zbudowania odpowiedniej 

infrastruktury budowlanej, technicznej i teletechnicznej. Proponowana architektura w ogólnym 

zarysie obejmuje cztery podstawowe segmenty: 

 segment sensorów – źródła danych; 

 segment transmisji danych – miejsce zbierania i przekazywania danych; 

 segment operatorów – miejsce przetwarzania danych i udostępniania usług; 

 segment użytkowników RIS – adresaci usług i informacji. 

Miejscem centralnym systemu jest segment operatorów. To od usług realizowanych w tym 

segmencie zależy, jaki zakres danych ma być dostarczony przez segment sensorów, jaka ma 

być aktualność i jakość danych dostarczanych przez segment transmisji danych i wreszcie jakie 

informacje odbiorą użytkownicy. Główną siedzibą operatorów RIS ma być Centrum RIS 

zlokalizowane w nowym budynku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Dodatkowo w 

celu zapewnienia redundancji przechowywanych danych wykorzystywana będzie także 

dotychczasowa serwerownia zlokalizowana w budynku Czerwonego Ratusza, a w celu 

zapewnienia redundancji usług utworzone zostanie Podcentrum RIS w pomieszczeniach 

placówki terenowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kostrzynie nad Odrą.  

Podstawowe zadania Centrum RIS to: 

 odbiór danych z sensorów za pomocą sieci transmisji danych; 

 realizacja usług RIS: 
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o udostępnianie elektronicznych map nawigacyjnych IENC; 

o publikowanie komunikatów dla kapitanów; 

o monitorowanie i analiza sytuacji na torach wodnych na podstawie AIS oraz kamer 

monitorujących; 

o wizualizacja taktycznego i strategicznego obrazu ruchu; 

o monitorowanie i analiza sytuacji hydrometeorologicznej w obszarze RIS; 

o prowadzenie nasłuchu za pomocą systemu VHF; 

o zbieranie statystyk; 

o wspieranie akcji łagodzących skutki katastrof, w szczególności akcji lodołamania; 

o zarządzanie RIS Indexem; 

o odbieranie i nadawanie elektronicznych raportów – w przypadku implementacji 

ERI; 

o wymiana danych z innymi dostawcami RIS w Europie – w przypadku 

implementacji IDE; 

 udostępnianie danych z Centrum RIS dla podmiotów zewnętrznych; 

 zarządzanie sieciami sensorów; 

 zarządzanie siecią transmisji danych; 

 zarządzanie danymi na serwerze; 

 archiwizacja danych; 

 administrowanie systemem, w tym zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu; 

 realizacja zadań biurowych związanych z funkcjonowaniem Centrum RIS. 

W ramach PFU zakłada się, że w Centrum RIS będą utworzone warunki do pełnienia służby 

w systemie 24/7. 

Drugim ważnym elementem architektury w segmencie operatorów jest Podcentrum RIS w 

Kostrzynie nad Odrą. W Podcentrum RIS powinna zostać zapewniona większość funkcji 

operatorskich. Podstawowe funkcjonalności dostępne w Podcentrum RIS to: 

 wizualizacja taktycznego i strategicznego obrazu ruchu na podstawie AIS; 

 monitorowanie i analiza sytuacji na torach wodnych na podstawie kamer 

monitorujących; 

 monitorowanie i analiza sytuacji hydrometeorologicznej w obszarze RIS; 

 prowadzenie łączności dwukierunkowej za pomocą systemu VHF; 

 odbieranie elektronicznych raportów ze statków – w przypadku implementacji ERI; 
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 wspieranie akcji łagodzących skutki katastrof, w szczególności akcji lodołamania, 

poprzez udostępnianie zgromadzonych informacji. 

Dopełnieniem segmentu operatorów RIS są tzw. lokalizacje zdalne. Są to lokalizacje poza 

siecią LAN Centrum RIS – np. w placówkach terenowych. Zakłada się, że dostęp do funkcji 

operatorskich oraz zarządczych będzie możliwy dla autoryzowanych operatorów także z 

lokalizacji zdalnych poprzez przeglądarkę internetową przy zapewnieniu odpowiedniej 

poufności danych. 

Źródłem wszelkich danych dostarczanych dla operatorów są sensory. Segment ten obejmuje 

urządzenia specjalistyczne, które odbierają (a czasem także transmitują) określony rodzaj 

informacji i przekazują je do segmentu transmisji danych. W ramach pełnego wdrożenia RIS 

segment sensorów obejmuje: 

 stacje bazowe AIS; 

 stacje referencyjne DGPS; 

 radary (tylko na obszarze wdrożenia pilotażowego); 

 kamery monitorujące; 

 stacje meteorologiczne; 

 wodowskazy mikrofalowe. 

W ramach wdrożenia pełnego proponuje się rozbudowę istniejących po wdrożeniu 

pilotażowym sieci (poza siecią radarową). Zakłada się zapewnienie pełnego pokrycia obszaru 

RIS systemami AIS, DGPS oraz VHF. Dodatkowo istotnie rozbudowany zostanie system 

obserwacji wizyjnej, a wodowskazy zostały na wniosek Zamawiającego zaplanowane na 

każdym moście w obszarze RIS. Szczegółowe wymagania funkcjonalno – użytkowe dla 

segmentu sensorów, opisano w podrozdziale 1.2.4.  

Segment transmisji danych jest odpowiedzialny za przekazanie danych z sensorów do 

serwerowni i operatorów RIS. Jest to więc zbiór sprzętowych i programowych rozwiązań 

pozwalających na przesył danych przy zapewnieniu odpowiedniej szybkości i jakości transferu. 

Główna oś transmisyjna rozbudowanej sieci w proponowanej koncepcji składa się z 4 punktów, 

które są połączone przewodową siecią internetową.  

Są to następujące lokalizacje: 

 Nadzór Wodny RZGW Gozdowice; 

 Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą; 

 Nadzór Wodny RZGW Słubice; 

 Nadzór Wodny RZGW Gorzów Wielkopolski w Świerkocinie. 
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W lokalizacjach tych zbierane są sygnały z sensorów w pobliżu, a następnie transmitowane 

łączem kablowym do Centrum RIS. Dla celów transmisji sygnału video z kamer do punktów 

głównych sieci utworzone zostaną dedykowane radiolinie. Dane z wodowskazów 

zlokalizowanych na mostach będą transmitowane za pomocą łączności wykorzystującej sieć 

komórkową. Szczegóły dotyczące realizacji segmentu transmisji danych przedstawiono w 

podrozdziale 1.2.5.  

Szczególną rolę w tym segmencie zajmuje system VHF. Zakłada się budowę łańcucha stacji 

VHF, pokrywających się lokalizacyjnie ze stacjami transmisji danych. W oparciu o te stacje 

planuje się wdrożenie systemu pozwalającego na zdalny wybór stacji w zależności od mocy 

odbieranego ze statku sygnału. W ten sposób zostanie zapewniona możliwość prowadzenia w 

Centrum oraz Podcentrum RIS stałego nasłuchu na częstotliwościach wykorzystywanych w 

żegludze śródlądowej. Dodatkowo planuje się umożliwienie odbioru i przetwarzania sygnałów 

identyfikacyjnych radiotelefonów ATIS. Operator w Centrum i Podcentrum RIS powinien mieć 

możliwość odpowiadania na szczegółowe pytania ze statków, zadawane na bieżąco 

i otrzymywania meldunków od kapitanów statków. Powinna także istnieć możliwość 

połączenia się z siecią VHF z lokalizacji zdalnych za pomocą interfejsu sieciowego. Propozycje 

szczegółowych rozwiązań związanych z segmentem transmisji danych zawarto w podrozdziale 

1.2.5.2. 

Zebrane i przetworzone dane są następnie udostępniane w postaci usług do segmentu 

użytkowników. W tym celu wykorzystywany będzie głównie Internet, za pomocą którego 

przekazywana będzie większość informacji. Dodatkowo planuje się wykorzystanie w sposób 

aktywny stacji bazowych AIS. Ich zadaniem będzie nie tylko odbieranie komunikatów ze 

statków, ale także transmisja informacji pogodowych oraz poprawek DGPS. Na żądanie 

możliwe będzie również wysyłanie innych charakterystycznych dla żeglugi śródlądowej 

komunikatów AIS, tzw. SSRM. 

Segment użytkowników w proponowanej koncepcji RIS obejmuje, podobnie jak we 

wdrożeniu pilotażowym, trzy główne grupy użytkowników: 

 użytkownicy podstawowi: 

o operatorzy RIS; 

o użytkownicy statkowi; 

 użytkownicy stowarzyszeni (administracja i służby); 

 pozostali użytkownicy. 

Operatorzy RIS to pracownicy Centrum oraz Podcentrum RIS, czyli osoby odpowiedzialne 

za dostarczanie usług RIS. Do realizacji swoich obowiązków wykorzystują infrastrukturę 
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sprzętowo-programową RIS, a ich zadaniem jest dostarczenie pozostałym użytkownikom 

odpowiedniego rodzaju informacji w formie zdefiniowanej przez standardy, zwykle za 

pośrednictwem usług sieciowych. Operatorzy RIS odbierając dane ze statków stają się 

jednocześnie konsumentem danych w systemie. 

Użytkownicy statkowi, czyli kierownicy statków, pełnią kluczową rolę w systemie. 

Korzystają w sposób bezpośredni z usług RIS, np. map elektronicznych, czy komunikatów dla 

kapitanów w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi. W tym celu muszą wyposażyć statki w 

specjalistyczne dedykowane oprogramowanie typu Inland ECDIS, zgodne ze standardami. 

Użytkownik statkowy jest jednak równocześnie bardzo istotnym źródłem danych (pod 

warunkiem wyposażenia statku w odpowiednie urządzenia i systemy np. AIS, ERI). Warto 

zauważyć, że część jednostek pływających po wodach polskich, zwłaszcza realizujących 

podróże międzynarodowe, posiada już takie wyposażenie. W większości skorzystali oni 

z programów subsydiowania w innych krajach. 

Użytkownicy stowarzyszeni stanowią grupę instytucji, zwykle z grupy administracji i służb, 

które za zgodą Administracji Żeglugi Śródlądowej, w sposób preferencyjny i priorytetowy 

uzyskują dostęp do określonych informacji i usług RIS (na podstawie przypisanych uprawnień). 

W systemie zostanie wdrożony taki mechanizm zarządzania użytkownikami, a także takie 

protokoły transmisji danych, dzięki którym możliwa będzie pełna kontrola tego procesu przez 

pracowników Centrum RIS.  

Pozostali użytkownicy systemu to społeczność lokalna, dla której informacja z systemu, 

pozyskiwana zwykle przez Internet, pozwala na zdobycie niezbędnych danych dotyczących 

warunków żeglugowych, prognoz i innych danych objętych serwisem informacyjnym RIS. Idea 

otwartości systemu RIS jest w tym przypadku kluczowa. 

Budowa systemu RIS to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale także organizacyjne i 

logistyczne. Budowa systemu RIS powinna być realizowana w kilku etapach. W początkowym 

etapie na pierwszy plan wysuwają się prace budowlane związane z budową Centrum RIS oraz 

adaptacją pomieszczeń Podcentrum RIS. Jednocześnie można realizować prace projektowe nad 

częścią teleinformatyczną systemu. Po ostatecznym zatwierdzeniu projektów podsystemów 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien rozpocząć budowę serwerowni oraz platform 

sensorów. Jednocześnie można realizować prace programistyczne zmierzające do realizacji 

usług RIS oraz ich integracji. Sam zakup sensorów oraz urządzeń IT powinien być realizowany 

w późniejszym okresie, aby zapewnić zakup możliwie zaawansowanych technologicznie 

rozwiązań. Ostatnie etapy to implementacja i integracja systemu, po której nastąpią ostateczne 

testy akceptacyjne. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja pełnego wdrożenia systemu RIS według 

przedstawionej koncepcji dla Odry pozwoli na implementację usług RIS na najwyższym 

europejskim poziomie. Jednocześnie same usługi, jak i konfiguracja systemu zostaną 

dostosowane do aktualnych potrzeb żeglugowych i uwarunkowań implementacyjnych na 

obszarze RIS Odra. 

1.1.3 Warianty wdrożenia pełnego 

W Studium Wykonalności dla pełnego wdrożenia RIS zaproponowano trzy warianty 

obszarowe o zakresie zwiększającym się w górę rzeki RIS. Dla wszystkich punktem 

początkowym jest południowa granica dotychczasowego obszaru RIS, powstałego we 

wdrożeniu pilotażowym, a więc miejscowość Ognica (km 697,20) i droga Schwedter Querfahrt 

(km 697,00). Powstały obszar RIS rozciągałby się więc od granicy z wodami morskimi w 

Szczecinie na północy do granicy południowej, którym byłby w zależności od wybranego 

wariantu, jeden z następujących punktów (SW, 2015): 

 wariant 1 – śluza Hohensaaten (km 667,00); 

 wariant 2 - most drogowy Kostrzyn – Kietz, km 614,90 w miejscowości Kostrzyn n. 

Odrą; 

 wariant 3 - ujście Nysy Łużyckiej do Odry, km 542,40. 

 Schematycznie zakres wszystkich wariantów przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 

1.1). Przyjęcie kolejnych wariantów oznacza zwiększenie zasięgu terytorialnego obszaru, ale 

też i jednocześnie konieczność budowy kolejnych platform sensorów i rozbudowy sieci 

transmisji danych, co oznacza zwiększenie kosztów budowy oraz późniejszych kosztów 

eksploatacyjnych. Można zatem stwierdzić, że każdy kolejny wariant jest pełniejszy, ale też i 

droższy. Należy jednocześnie zauważyć, że rozszerzenie terytorialne nie zmienia w zasadzie 

zakresu funkcjonalnego oprogramowania oraz nieznacznie zwiększa zakres prac budowalnych, 

w stosunku do budowy siedziby RIS. Warto zatem rozważyć zalety i wady każdego z rozwiązań 

zanim podejmie się ostateczną decyzję o wyborze wariantu. 
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Rysunek 1.1 Zakres przestrzenny wariantów wdrożenia pełnego RIS wg Studium Wykonalności. 

Źródło: opracowanie własne. 
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1.1.4 Analiza wpływu realizacji poszczególnych wariantów wdrożenia pełnego 

Przedstawione warianty różnią się pod względem zasięgu terytorialnego systemu RIS na 

Odrze. Dolny i graniczny odcinek Odry posiada kilka połączeń żeglugowych o znaczeniu 

krajowym i transgranicznym. Zakres wariantów zwiększa się o kolejne odcinki rzeki do 

następnego istotnego skrzyżowania z inną droga wodną.  

Pierwszy wariant, obejmujący obszar do Hohensaaten, pozwala na wdrożenie usług RIS 

na odcinku Odry do skrzyżowania z kanałem Odra-Havela. Kanał ten jest podstawowym 

połączeniem polskich dróg wodnych z systemem europejskim i jednocześnie główną drogą 

wodną pomiędzy Berlinem i Szczecinem (łącznie z kanałem HFW). Zwiększenie zakresu RIS 

według wariantu 1 jest, zatem absolutnym minimum pozwalającym na realne osiągnięcie 

zysków funkcjonalnych. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niewielki odcinek rzeki (30 

km), o który zostanie zwiększony zakres oddziaływania projektu w stosunku do wdrożenia 

pilotażowego, wariant 1 jest jednocześnie wariantem minimalistycznym i należy rozważyć jego 

rozszerzenie tak, aby osiągnąć integralność także z innymi drogami żeglugowymi. 

Wariant drugi poszerza zakres RIS do ujścia Warty w Kostrzynie nad Odrą, a więc de facto 

do skrzyżowania z drogą wodną Wisła-Odra. Zastosowanie tego wariantu pozwoli więc na 

integrację w obszarze RIS potencjalnego ruchu żeglugowego z głębi kraju w kierunku Europy 

zachodniej. Obszar oddziaływania RIS zostanie powiększony o 85 km w stosunku do 

wdrożenia pilotażowego, a system w takim kształcie pozwoli na kompleksowy monitoring 

ruchu na Odrze zarówno od strony wschodniej (droga wodna Wisła-Odra), jak i od strony 

zachodniej (droga wodna Odra-Havela). 

Wariant trzeci oznacza poszerzenie zakresu projektu o kolejne 70 km aż do ujścia Nysy 

Łużyckiej do Odry. Oznacza to równocześnie objęcie zakresem RIS także odejścia kanału 

Odra-Szprewa w Eisenhuttenstadt w kierunku na Berlin. Należy zauważyć, że wariant ten, 

największy pod względem terytorialnym i obejmujący najwięcej połączeń z innymi drogami 

wodnymi, jest jednocześnie najbardziej skomplikowany pod względem technologicznym, a 

więc także i najdroższy. Wynika to przede wszystkim z braku po polskiej stronie wspierającej 

infrastruktury teletechnicznej (tereny niezurbanizowane). Aspekt ten powoduje istotne 

trudności i zwiększenie kosztów podczas projektowania i budowy sieci sensorów oraz sieci 

transmisji danych. W chwili obecnej ruch statków na odcinku powyżej ujścia Warty jest 

stosunkowo niewielki – jednak z tendencją wzrostową. Realizacja wariantu trzeciego powinna 

być brana pod uwagę w dalszej perspektywie równolegle z działaniami podejmowanymi m.in. 

przez RZGW mającymi na celu poprawę warunków żeglugowych w górnym biegu Odry oraz 

Warty. Warto zatem zwrócić uwagę, że w przyszłości realizacja tego wariantu, a nawet dalsze 
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zwiększanie zakresu obszarowego RIS w górę rzeki może stać się ekonomicznie i funkcjonalnie 

uzasadnione, zwłaszcza w aspekcie aktywnej współpracy międzynarodowej z Czechami i 

Niemcami zmierzającej do zwiększenia międzynarodowego znaczenia Odry, jako drogi 

wodnej. 

Podsumowując analizę wariantów stwierdzono, że wariant pierwszy jest wariantem 

minimalistycznym i wskazane jest wdrożenie szerszej opcji. Najpełniejszy obszar zaplanowano 

w wariancie 3, którego realizacja jest na chwilę obecną zbyt problematyczna w stosunku do 

potrzeb. W tej sytuacji jako wariant optymalny przyjęto modyfikację wariantu 2, polegającą na 

rozszerzeniu o dodatkowe sensory ulokowane na mostach w Świecku i Słubicach oraz na rzece 

Warcie do miejscowości Świerkocin, na których istnieje odpowiednia infrastruktura 

teletechniczna do instalacji sensorów. Punktem końcowym . w takiej koncepcji jest most 

autostradowy w Świecku oraz most na Warcie w Świerkocinie. Wariant ten zostanie 

rozpatrzony w dalszej części opracowania pod roboczą nazwą „wariant finalny”.  

Opis wariantu finalnego 

Wariant finalny jest kompromisem pomiędzy zwiększaniem zasięgu terytorialnego 

pełnego wdrożenia RIS, a optymalizacją kosztów przedsięwzięcia w stosunku do osiągniętych 

korzyści w postaci wprowadzonych usług. Na rysunku poniżej ( ) przedstawiono zakres 

przestrzenny wraz ze schematem rozmieszczenia sensorów w wariancie finalnym. W przyjętej 

koncepcji punktami granicznymi RIS na północy są punkty styku wód śródlądowych z wodami 

morskimi w Szczecinie (Trasa Zamkowa, most na Parnicy oraz ujście Babiny do Odry), a na 

południu most autostradowy w Świecku. Warto zwrócić uwagę, że oprócz samej Odry 

monitorowane będą także kluczowe skrzyżowania dróg wodnych poprzez rozlokowanie 

sensorów także na Warcie (Świerkocin i Kostrzyn nad Odrą) oraz poprzez wykorzystanie 

sensorów umieszczonych po niemieckiej stronie w okolicach śluzy Hochensaaten.  
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Rysunek 1.2 Zakres przestrzenny oraz schemat dyslokacji sensorów w rozważanym wariancie finalnym – numerami 

oznaczono już istniejące lokalizacje powstałe we wdrożeniu pilotażowym. 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Dyslokacja sensorów ma kluczowe znaczenie w zakresie realizacji usług śledzenia i 

namierzania oraz wspomagania skutków katastrof. W przyjętym rozwiązaniu opierać się one 

mają przede wszystkim na sieci stacji bazowych AIS oraz gęstej sieci kamer monitoringu 

wizyjnego. Dodatkowo opracowanie obrazu ruchu wspomagają systemy DGPS i VHF. Na 

docelowym obszarze RIS planowane jest rozlokowanie 10 stacji AIS (w 5-ciu nowych 

lokalizacjach) tak umiejscowionych, żeby zapewnić pełne pokrycie sygnałem AIS obszaru RIS. 

W tych samych lokalizacjach planowane są także stacje DGPS oraz VHF, a dodatkowo jeszcze 

jedna stacja VHF w lokalizacji JAZ, umożliwiając również prowadzenie efektywnego nasłuchu 

VHF na całym obszarze wariantu finalnego. Szczególną rolę w prowadzeniu monitoringu ruchu 

odgrywają kamery, których w systemie będzie w sumie 47 stałych i 3 obrotowe (w tym 16 w 

nowych lokalizacjach). Tak gęsta sieć umożliwi monitorowanie ruchu nie tylko na Odrze, ale 

także na odcinku ujściowym Warty oraz na wejściu z Kanału Hochensaaten-Friedrichstahl. 

Realizacja usług informacji o torach wodnych opiera się przede wszystkim na 

elektronicznych mapach nawigacyjnych, jednak w zakresie informacji dynamicznych (stan 

wody) oraz dla potrzeb komunikatów dla kapitanów konieczne jest wykorzystanie także 

czujników poziomu wody oraz meteorologicznych. W sumie w systemie planowane jest 

wykorzystanie 39 wodowskazów własnych (w tym 23 nowe) oraz dodatkowo czujniki innych 

służb (IMGW, czujniki niemieckie). Sensory te zlokalizowano głównie na mostach, jako 

głównych miejscach, w których potrzebna jest aktualna informacja o poziomie wody. W 

systemie zaplanowano także 7 czujników meteorologicznych (w tym 4 nowe), co zapewni 

wystarczający monitoring warunków pogodowych w akwatorium w obszarze RIS. 

Tak zorganizowana dyslokacja sensorów pozwoli na zrealizowanie założeń wdrożenia 

pełnego. Czujniki dostarczą danych, dzięki którym możliwe będzie realizowanie zakładanych 

usług na zadowalającym poziomie. Przedstawiony wariant finalny jest rekomendowany przez 

Wykonawcę, jako optymalny sposób uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego 

wymagań. 

1.1.5 Kierunki rozwoju RIS na Odrze 

 Systemy usług informacji rzecznej stanowią nie tylko wyzwanie implementacyjne, ale 

także bardzo interesując zagadnienie badawcze. W skali Europy od niemal dwudziestu lat 

realizowane są projekty badawcze mające na celu opracowanie i testowanie nowych rozwiązań 

i technologii, które w następnej kolejności są implementowane w systemach RIS. W ten sposób 

zostały wypracowane rozwiązania technologiczne i infrastrukturalne, które obecnie są 

standardem w RIS, jak Inland AIS, ERI, czy NtS, a które jeszcze 10 lat temu wcale nie były 
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oczywistością. Należy przy tym stwierdzić, że RIS w Polsce jako wciąż „młody” system ma 

szansę stać się jednym z wiodących rozwiązań w Europie właśnie poprzez wdrażanie od razu 

najnowszych technologii.  

W tym aspekcie użyteczne jest wskazanie kilku wiodących kierunków rozwojowych, w 

których zmierza obecnie europejska koncepcja RIS, a które są dla polskiego RIS opcjami 

przyszłościowymi i na pewno warto po nie sięgnąć w kolejnych etapach rozbudowy RIS. Wśród 

najważniejszych technologii przyszłości i kierunków rozwojowych wskazać można: 

 nawigację mobilną dla jednostek rekreacyjnych; 

 automatyczną wizyjną identyfikację jednostek śródlądowych; 

 rozwiązania mobilne dla operatorów i użytkowników RIS; 

 wykorzystanie analiz przestrzennych i technologii GIS w RIS; 

 wdrożenie urządzeń sterowanych dotykowo (smartfonów) do koncepcji RIS; 

 rozwój oprogramowania radarowego, pozwalający na opracowanie efektywnego 

taktycznego obrazu ruchu w Centrum RIS; 

 wykorzystanie telefonii komórkowej jako klienta VHF; 

 batymetryczne elektroniczne mapy nawigacyjne (bIENC); 

 aktualizację w czasie rzeczywistym stanu wody w mapie IENC; 

 dalszą integrację i wymianę danych RIS pomiędzy krajami; 

 rozwój narzędzi wspierania logistyki; 

 usługi wsparcia nawigacyjnego; 

 usługi wsparcia zarządzania kryzysowego; 

 kontrola jakości w usługach informacyjnych RIS; 

 zwiększanie interoperacyjności pomiędzy RIS, a VTS (rozwój i wdrożenie IVEF, 

integracja PHICS-ERI, itp.). 

 Technologii przyszłości można wymieniać wiele i z pewnością znalazłyby one 

zastosowanie w RIS. Niemniej jednak warto wskazać kierunki najbliższego rozwoju i 

największe obecnie potrzeby. Do takich na pewno zaliczyć należy rozwój RIS w kierunku coraz 

popularniejszej turystyki wodnej, a więc wprowadzenie dedykowanych systemów nawigacji 

mobilnej dla jednostek rekreacyjnych. Z punktu widzenia operatorów RIS z kolei 

najpilniejszym zadaniem badawczym jest opracowanie automatycznej wizyjnej identyfikacji 

jednostek śródlądowych na podstawie obrazu kamer monitoringu. Te dwa przykłady zostaną 

rozwinięte w kolejnych podpunktach. 
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1.1.5.1  Nawigacja mobilna jednostek rekreacyjnych 

 Tematyka podejmowana w ramach tego zagadnienia badawczego może być rozpatrywana 

na co najmniej dwóch płaszczyznach w aspekcie praktycznych rozwiązań krajowych i 

światowych. Po pierwsze rozwój usług dla żeglugi turystycznej wydaje się jednym z 

naturalnych kierunków rozwoju RIS. Po wprowadzeniu obecnych usług na poziomie ogólnym, 

RIS zmierza w kierunku rozwiązań dedykowanych dla poszczególnych grup interesariuszy w 

tym między innymi armatorów, logistyków, przedsiębiorców żeglugowych. Kolejną grupą 

intensywnie korzystającą z dróg wodnych i oczekującej zindywidualizowanej informacji są 

żeglarze turystyczni, którzy nie potrzebują profesjonalnych narzędzi, jak Inland ECDIS, ale 

uproszczonych dedykowanych dla nich rozwiązań wspomagających podróże rekreacyjne. Po 

drugie z kolei obecny dynamiczny rozwój rynku urządzeń mobilnych wskazuje na konieczność 

szukania rozwoju właśnie w tym środowisku. Urządzenia mobilne obecnie stają się coraz 

bardziej popularne. Niemal w każdej dziedzinie można zaobserwować tendencję do 

miniaturyzacji i mobilności urządzeń. W przypadku systemów i sprzętu informatycznego, w 

tym także geoinformatycznego widać wyraźną polaryzację i rozdział na stacjonarne serwery 

posiadające dużą moc obliczeniową i przestrzeń dyskową (takie jakie będą umiejscowione w 

Centrum RIS) oraz na „lekkie” urządzenia przenośne (laptopy, palmtopy, tablety, smartfony, 

itd.). Rezultatem tego jest na przykład zyskująca na popularności koncepcja „przetwarzania w 

chmurze”. Innym przykładem jest rosnąca liczba aplikacji na urządzenia przenośne. Systemy 

nawigacji samochodowej są tutaj już klasycznym przykładem. Na rynku można zaobserwować 

szereg różnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w praktyce. Od 

dedykowanych urządzeń firm specjalizujących się właśnie w nawigacjach, poprzez aplikacje 

producentów telefonów lub operatorów telefonii, aż po serwisy sieciowe światowych 

potentatów (jak np. Google Maps) dostępne również dla urządzeń mobilnych. Na chwilę 

obecną niemal każdy kierowca korzysta z nawigacji samochodowej, a coraz więcej 

użytkowników telefonii komórkowej ma swoją podręczną nawigację w kieszeni. Dlaczego 

więc nie rozwinąć tych rozwiązań wprowadzając aplikacje i systemy dedykowane żegludze 

śródlądowej? 

 RIS jako dostawca usług informacyjnych w obszarze dróg śródlądowych powinien 

otworzyć się także na żeglarzy turystycznych pracujących na urządzeniach mobilnych 

uzupełniając ofertę informacyjną o serwisy dedykowane właśnie dla tych użytkowników i 

dostarczając narzędzi programistycznych do korzystania z nich. 
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1.1.5.2 Automatyczna wizyjna identyfikacja jednostek śródlądowych 

 Doświadczenia wdrożenia pilotażowego pokazały, że rolę głównego sensora obserwacji 

sytuacji na torze wodnych pełnią kamery monitoringu. W związku z tym we wdrożeniu pełnym 

zaplanowano intensywną rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego. Operator w systemie będzie 

miał do dyspozycji 50 kamer. Pełne wykorzystanie takiej ilości sensorów wymaga wdrożenia 

automatycznych metod przetwarzania obrazu, aby umożliwić automatyczne wychwytywanie 

przez system pewnych zdarzeń. Przykładem istotnego zwiększenia funkcjonalności systemu 

obserwacji wizyjnej byłoby wprowadzenie systemu przetwarzania obrazu pozwalającego na 

automatyczną identyfikację jednostek. Operatorzy RIS wielokrotnie zgłaszali potrzebę takiej 

identyfikacji, zwłaszcza dla obiektów niewyposażonych w AIS.  

Problem automatycznej identyfikacji można rozwiązać na różne sposoby w zależności od 

przyjętej metody przetwarzania obrazu. Najbardziej naturalnym podejściem jest rozpoznawanie 

nazw statków na wzór lądowych systemów rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów. 

Różnego rodzaju systemy automatycznego rozpoznawania tablic stosowane są już powszechnie 

w większych miastach w Polsce dla celów zarządzania ruchem i zarządzania bezpieczeństwem. 

Istota ich funkcjonowania polega na identyfikacji znaków na tablicach rejestracyjnych poprzez 

porównanie z wzorcem. Zadanie rozpoznawania nazw jednostek pływających jest zadaniem o 

wiele trudniejszym. Po pierwsze trudniejsza jest sama obserwacja – statki mają nazwy w 

różnych miejscach, kształtach, rozmiarach i kolorach. Po drugie nie ma jednej konwencji 

nazewnictwa. Sama nazwa może składać się na przykład z kilku wyrazów lub znaków. Po 

trzecie warunki na drodze są dużo łatwiejsze od warunków na wodzie. Statek w 

przeciwieństwie do samochodu ma 6 stopni swobody w związku z tym pozyskiwany obraz nie 

zawsze jest łatwy do przetworzenia. Niemniej jednak dorobek światowy z zakresu 

przetwarzania obrazów i rozpoznawania znaków pozwala zakładać, że zdanie jest możliwe do 

realizacji w ramach projektu badawczego. 

 Metoda identyfikacji jednostek powinna zakładać przede wszystkim wyróżnienie 

jednostek poprzez analizę obrazów różnicowych. Następnie konieczne jest wyodrębnienie 

obszaru nazwy i wreszcie samo rozpoznawanie nazwy za pomocą metod porównawczych 

podobnych do tych stosowanych w OCR. Możliwe jest także wskazanie innych, oprócz nazwy, 

charakterystycznych cech jednostek pozwalających na ich identyfikację. Możliwa jest też 

wreszcie kategoryzacja jednostek, a więc określanie jej typu, czy nawet przybliżonych 

wymiarów. 
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 Wyodrębnienie jednostek nawet bez identyfikacji może stać się także podstawą do innych 

różnego typu analiz, np. naruszenia ustawionych stref buforowych, obliczeń statystycznych i 

innych. 

1.2 Opis pełnego wdrożenia RIS Odry 

1.2.1 Rozbudowa/modernizacja Centrum RIS w Szczecinie  

Obecne Centrum RIS zlokalizowane jest w zabytkowym budynku „Czerwonego Ratusza” 

w centrum Szczecina przy Placu Batorego 4. Pomieszczenia Centrum RIS znajdują się na 

parterze budynku zajmując łączną powierzchnię nieprzekraczającą 80 m2, w tym obszar 

operacyjny stanowi powierzchnię 56,49 m2. Poza obszarem operacyjnym znajdują się 

serwerownia i pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia obecnego Centrum RIS są 

wynajmowane od Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

W chwili obecnej nie ma możliwości dalszego rozwoju zaplecza techniczno-biurowego 

Centrum RIS w budynku „Czerwonego Ratusza”. Dodatkowym elementem ograniczającym 

ewentualną rozbudowę są ograniczenia formalno-prawne związane z ochroną konserwatorską. 

Zapisy wynikające z ochrony konserwatorskiej uniemożliwiają swobodną aranżację 

pomieszczeń do zadań operacyjnych, a zwłaszcza w kontekście rozbudowy infrastruktury 

technicznej do kontaktu statek/brzeg. 

Wykonawca w zakresie Zamówienia wykona nowy budynek pełniący funkcję siedziby 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i nowego Centrum RIS, wraz z infrastrukturą 

techniczną umożliwiającą użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.  

Budynek Centrum RIS / Urzędu Żeglugi Śródlądowej należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego. 

1.2.1.1  Założenia funkcjonalne 

Budynek, który należy wykonać na potrzeby nowego Centrum RIS będzie budynkiem 

biurowym. Będzie pełnił funkcję Centrum RIS oraz siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie. 

Centrum RIS jest w sensie funkcjonalnym kluczowym elementem RIS. Pomimo, iż 

dokumenty europejskie dopuszczają budowę RIS bez Centrum, jako zespołu współpracujących 

ze sobą usług IT realizowanych automatycznie lub w różnych jednostkach, to jednak w 

przypadku RIS dla Odry, budowa Centrum jest wskazana ze względu na zakres przestrzenny i 

funkcjonalny systemu. To właśnie Centrum będzie miejscem integracji i koordynacji 

wszystkich usług, miejscem zbierania danych z sensorów, przetwarzania ich, udostępniania 
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oraz zarządzania użytkownikami. Taki model sprawdził się na etapie wdrożenia pilotażowego 

i należy stwierdzić, że pomimo zgłoszonych uwag, przyjęta koncepcja funkcjonowania 

Centrum RIS jest oceniana pozytywnie. 

Funkcje realizowane przez Centrum RIS można podzielić na następujące grupy: 

 działalność operacyjna – związana z realizacją usług RIS; 

 zarządzanie danymi – funkcje związane z odbieraniem i przechowywaniem danych z 

sensorów; 

 funkcje integrujące i administracyjne – związane z przydzielaniem zasobów do 

użytkowników, przepływem danych i dokumentacji w samym Centrum itd.; 

 diagnostyka i utrzymanie systemu. 

Działalność operacyjna Centrum RIS oznacza realizację wszystkich usług 

przedstawionych w koncepcji funkcjonalnej systemu. Muszą być zatem dostępne odpowiednie 

technologie sprzętowe i programowe, aby to umożliwić. Dla realizacji wskazanych usług, w 

tym szczególnie tych związanych z ruchem, kluczowa jest integracja w Centrum RIS czterech 

najważniejszych technologii RIS – map elektronicznych w systemach ECDIS, śledzenia i 

namierzania statków, komunikatów dla kierowników statków oraz elektronicznego 

raportowania statków. Dodatkowo Centrum RIS ma być technologicznie gotowe do realizacji 

elektronicznej wymiany danych z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

 Dla potrzeb realizacji poszczególnych usług zakłada się budowę stanowisk operatorskich. 

Najbardziej rozbudowane jest stanowisko śledzenia i namierzania VTT. Składa się ono ze 

stanowiska desktopowego oraz modułu wizualizacyjnego, którym jest tzw. ściana monitorów 

wizyjnych, umożliwiająca jednoczesną obserwację ruchu na całym torze wodnym. Na 

monitorach wyświetlany będzie obraz ruchu zarówno w ujęciu taktycznym, jak i strategicznym. 

Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w podobnych systemach i zdało także egzamin we 

wdrożeniu pilotażowym. Do obsługi obrazu wyświetlonego na ścianie wizyjnej służy 

desktopowa część stanowiska VTT. Zawiera ono specjalistyczne oprogramowanie do realizacji 

usług VTT i jest wzbogacone o stanowisko łączności VHF oraz stanowisko monitoringu 

kamerami monitorującymi. W czasie pracy całodobowej operatorzy VTT mają również dostęp 

do modułu komunikatów dla kapitanów (NtS) oraz do modułów diagnostycznych 

oprogramowania i sensorów. Zakłada się gotowość systemu do pracy w trybie ciągłym, a więc 

pełnienia służby 24 godziny na dobę. Stanowisko VTT ze względu na swój charakter pracy 

ciągłej powinno być fizycznie wydzielone od innych stanowisk i obudowane odpowiednim 

zapleczem socjalnym. 
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Pozostałe stanowiska operatorskie są w sensie fizycznym tradycyjnymi rozwiązaniami 

desktopowymi, w których zainstalowane będzie odpowiednie oprogramowanie do realizacji 

usług. Operatorzy RIS będą zarządzali usługami poprzez dedykowane aplikacje, dzięki czemu 

możliwe będzie logowanie się przez poszczególnych użytkowników do różnych podsystemów 

na różnych stanowiskach. Zakłada się istnienie wspólnego systemu integrującego poszczególne 

stanowiska i realizującego wspólnie funkcje archiwizacji, kopii zapasowych, synchronizacji 

czasowej, prowadzenia zapisu czynności, administrowania oprogramowaniem oraz 

użytkownikami, monitoringu systemu oraz alarmowania, jak również dbania o bezpieczeństwo 

danych. Szczegóły związane z wymaganiami funkcjonalnymi poszczególnych komponentów 

przedstawiono w podrozdziałach 1.2.6 oraz 1.2.7. 

Istotne miejsce w Centrum RIS, jak również w całym systemie zajmuje serwerownia wraz 

z całym wyposażeniem sprzętowo-programowym. Głównym jej zadaniem jest umożliwienie 

przechowywania i zarządzania danymi na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Oznacza to 

konieczność wdrożenia rozwiązań programowych pozwalających na zarządzanie danymi oraz 

ich udostępnianie, jak również tworzenie kopii zapasowych oraz zarządzania dostępem do 

danych. Wymagania te mogą być spełnione jedynie przez zaawansowany system bazodanowy. 

W większości przypadków zakłada się istnienie osobnych baz danych dla poszczególnych usług 

/ komponentów integrowanych przez wspólne zadania zarządcze.  

Zakłada się użycie serwerów wirtualnych do których można dynamicznie przedzielać 

zasoby serwerów oraz macierzy dyskowej. Uwzględnić należy także system kopii zapasowych. 

Serwery powinny zostać podłączone do standardowego wyposażenia sieciowego tj. przełącznik 

sieciowy, sprzętowa zapora ogniowa oraz zasilanie awaryjne UPS. Zakłada się zakup agregatu 

prądotwórczego w celu zapewnienia operacyjności Centrum w razie awarii prądu. Cała 

serwerownia powinna stanowić wydzielone pomieszczenie spełniające wymagania dla 

środowiska pracy urządzeń komputerowych pełniących rolę serwerów oraz innych urządzeń 

będących elementami sieci komputerowej. Fizyczna realizacja samych serwerów oraz sposób 

ich organizacji został przedstawiony w punkcie 1.2.3. W tym miejscu należy także dodać, że 

obecna serwerownia zlokalizowana w tzw. Czerwonym Ratuszu nadal będzie wykorzystywana 

w RIS. Pozwoli ona na gromadzenie niezależnej repliki (kopii zapasowej) danych RIS. 

Dane przetwarzane w serwerowni dostarczane są poprzez segment transmisji danych z 

segmentu sensorów. Zdecydowana większość tych urządzeń znajduje się fizycznie poza 

Centrum RIS. Niemniej jednak to właśnie Centrum jest miejscem, do którego wszystkie te dane 

są dostarczane, a więc również w Centrum RIS znajdują się elementy infrastruktury 

teletechnicznej pozwalające na odbiór danych z poszczególnych lokalizacji. Szczególne 
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znaczenie ma tutaj niezawodne łącze przewodowe z dostępem do Internetu. Szczegóły 

rozwiązań technicznych w zakresie transmisji danych zawarto w punkcie 1.2.5. Centrum RIS 

stanowi także kluczową rolę w aspekcie kontroli i diagnostyki funkcjonowania segmentów 

sensorów i transmisji danych. W Centrum powinno istnieć wydzielone stanowisko operatorskie 

do celów diagnostycznych, a poszczególni operatorzy powinni mieć dostęp do alarmów i 

informacji diagnostycznych w zakresie komponentów związanych z realizacją poszczególnych 

usług. Alternatywnie diagnostyka może być możliwa poprzez dostęp do dedykowanej maszyny 

wirtualnej pozwalającej na diagnostykę na dowolnym stanowisku przez użytkownika o 

odpowiednich uprawnieniach. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty funkcjonalne samych pomieszczeń 

przeznaczonych na Centrum RIS. We wnioskach z wdrożenia pilotażowego zgłoszono szereg 

uwag właśnie do tego elementu realizacji systemu. Przede wszystkim należy zastosować 

rozdział funkcjonalny pomieszczeń tak, aby umożliwić swobodną realizację różnych zadań. 

Proponuje się, zatem wydzielenie osobnej przestrzeni magazynowej, która pozwoli na 

gromadzenie zapasowych elementów infrastruktury RIS, jak również narzędzi i akcesoriów do 

realizacji bieżącego utrzymania systemu. Wydzielona powinna zostać także część 

administracyjna i biurowa, pozwalająca na realizację spotkań z gośćmi Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie. Stanowiska operatorskie powinny zostać dostosowane wielkością 

do zakresu realizowanych zadań oraz wykorzystywanych urządzeń tak, aby umożliwić 

swobodną pracę na stanowisku. Konieczne jest zapewnienie stosownego zaplecza socjalnego 

tak, aby nie przeszkadzało ono w pracy na stanowiskach i jednocześnie umożliwiało realizację 

swoich funkcji. Założenie pracy w trybie całodobowym determinuje konieczność wydzielenia 

stanowiska VTT wraz z odpowiednim węzłem socjalnym. 

Podsumowując, we wdrożeniu pełnym zakłada się znaczne poszerzenie funkcjonalności w 

stosunku do wdrożenia pilotażowego oraz wyeliminowanie uwag zgłoszonych do wdrożenia 

pilotażowego. Budowa nowej siedziby zaprojektowanej zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego pozwoli na osiągnięcie tych celów. 

1.2.1.2 Lokalizacja 

 Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas procesu opracowywania PFU, Wykonawca 

dokonał analizy przydatności nieruchomości możliwych do pozyskania na terenie Szczecina do 

zlokalizowania budynku stanowiącego siedzibę Centrum RIS i jednocześnie siedzibę Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 
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 Podczas analizy wzięto pod uwagę działki wskazane przez Wykonawcę Studium 

Wykonalności dla Pełnego wdrożenia RIS: 

1. Działkę o numerze ewidencyjnym 326201_1.1086.7/4 o powierzchni 1868 m2, 

położoną przy Bulwarze Gdańskim w Szczecinie. 

Działka posiada dostęp do istniejącej drogi publicznej – ulicy Celnej. Działka leży w 

odległości ok. 12 m od prawego brzegu rzeki Odra Zachodnia. 

2. Część działki oznaczonej numerem 326201_1.1086.5/11 położonej przy ul. Zbożowej 

(przy zbiegu ulic Zbożowej i Energetyków) w Szczecinie. Cała działka ma 

powierzchnię 5989 m2 i jest własnością Skarbu Państwa, a obecnie znajduje się w 

zarządzie Izby Celnej w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 55. 

Południowo-zachodnia część działki jest zabudowana zabytkowym budynkiem 

stanowiącym siedzibę Izby Celnej w Szczecinie, północno-wschodnia część działki jest 

niezabudowana i musiałaby zostać z działki 5/11 wydzielona. 

Na terenie działki znajdują się pozostałości fundamentów, których istnienie należy 

uwzględnić w realizacji inwestycji. Fundamenty te mogą mieć wpływ na wyniki badań 

geologiczno-inżynierskich oraz na geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

budowlanego. 

 Spośród przedstawionych wariantów ocenia się, że lokalizacja budynku Centrum RIS na 

działce przy zbiegu ul. Zbożowej i Energetyków jest korzystniejsza zarówno pod względem 

komunikacyjnym, dostępu i stanu technicznego nabrzeża, zapewnienia funkcjonowania łączy 

telekomunikacyjnych, a także dostępności mediów.  

 Proponowana działka stanowi północno-wschodnią część działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 326201_1.1085.5/11. 

 Powierzchnia działki wydzielona do przekazania Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie powinna wynosić około 1600 m2. Powoduje to konieczność usytuowania linii 

rozgraniczenia równolegle do północno-wschodniej krawędzi budynku Izby Celnej w 

odległości od tej krawędzi około 10 m. Wówczas działka miałaby kształt zbliżony do trapezu 

prostokątnego o wysokości około 50 m (wysokość trapezu równoległa do brzegu kanału rzeki 

Odry), podstawy trapezu byłyby prostopadłe do kanału i miałyby długości odpowiednio około 

44 m i 21 m. 

 W razie braku zgody Izby Celnej na zaproponowane wyżej usytuowanie linii 

rozgraniczenia, Zamawiający mógłby ostatecznie przystać na wyznaczenie linii rozgraniczenia 

w odległości co najwyżej 15 m od budynku, wówczas działka miałaby podobny kształt, jednak 
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wysokość trapezu wyniosłaby około 45 m, zaś podstawy trapezu miałyby długości 

odpowiednio około 44 m i 21 m, a powierzchnia działki wyniosłaby około 1400 m2.  

 Dalsze zmniejszenie wydzielonej powierzchni działki uniemożliwiłoby zaprojektowanie 

posadowienia budynku siedziby Centrum RIS, którego powierzchnia zabudowy została 

oszacowana na około 350 m2. 

 Analiza powyższych zasad zagospodarowania terenu elementarnego wskazuje, że nadaje 

się on na zlokalizowanie budynku będącego siedzibą Urzędu Żeglugi Śródlądowej i 

jednocześnie Centrum RIS. Dlatego też rekomenduje się podjęcie przez Zamawiającego 

formalnych działań niezbędnych do pozyskania tego terenu. 

Lokalizację budynku nowego Centrum RIS i siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla jego użytkowania (tj. przyłączy i sieci 

zewnętrznych, dojścia i dojazdu umożliwiającego dostęp do drogi publicznej, miejsc 

postojowych dla samochodów, ogrodzenia) przedstawia dokumentacja projektowa budynku, 

która stanowi odrębną część SIWZ. 

Budynek Centrum RIS / Urzędu Żeglugi Śródlądowej należy wykonać na północno-

wschodniej części działki nr 5/11, obręb 1085 Szczecin, położonej między ulicą Zbożową, 

a Bulwarem Gdyńskim w Szczecinie, w woj. zachodniopomorskim.  

Powierzchnia działki przeznaczona na budynek Centrum RIS wynosi około 0,16 ha. 

Działka posiada dostęp do istniejącej drogi publicznej - ulicy Zbożowej oraz do ciągu 

pieszo-jezdnego - Bulwaru Gdyńskiego.  

Działka leży w odległości ok. 19 m od prawego brzegu Odry Zachodniej. 

Gmach Izby Celnej jest wpisany do rejestru zabytków jako gmach Urzędu Celnego przy 

ul. Energetyków 55. 

Działka przeznaczona pod budowę budynku Centrum RIS/ Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

w Szczecinie znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2”, przyjętym Uchwałą 

Nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 października 2011 r. w sprawie Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w 

Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 23 listopada 

2011 r., Nr 134, poz. 2418), na terenie elementarnym S.M. 8036 UA,U (Łasztownia). 

1.2.1.3  Zakres prac 

Wykonawca pełnego wdrożenia RIS, w zakresie Zamówienia, wykona nowy budynek 

pełniący funkcję siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i nowego Centrum RIS, a 
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także infrastrukturę techniczną umożliwiającą użytkowanie budynku zgodnie z 

przeznaczeniem.  

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę, oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

przekazanymi przez Zamawiającego.  

Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, 

zgodne z przepisami, Umową, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno 

- Użytkowym, poleceniami Inżyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej, w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia, wykonanie nowego budynku Centrum RIS / 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i infrastruktury niezbędnej do użytkowania budynku 

zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności: 

 ubezpieczenie budowy; 

 weryfikację inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia przekazanej przez 

Zamawiającego, uzyskanie zgody na usunięcie drzew, uiszczenie naliczonych opłat, 

usunięcie drzew (łącznie z karpinami) oraz ich zagospodarowanie, wykonanie 

ewentualnych wymaganych nowych nasadzeń i ich pielęgnację do czasu odbioru – jeśli 

dla realizacji Zamówienia konieczne będzie usuwanie drzew; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości 

oraz projektu organizacji robót; 

 sporządzenie projektu organizacji ruchu; 

 wykonanie tablicy informacyjnej, wymaganej zgodnie z prawem budowlanym;  

 prowadzenie Dziennika budowy przez kierownika budowy; 

 organizację i utrzymanie zaplecza Wykonawcy łącznie z pokrywaniem kosztów 

mediów, wraz z wykonaniem koniecznych przyłączy, układów pomiarowych, 

dojazdów, a także usunięcie po zakończeniu robót budowlanych; 

 zmianę trasy przebiegu istniejacych urządzeń podziemnych stanowiących przeszkodę 

w posadowieniu budynku; 

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 zapewnienie całodobowej ochrony i dozoru terenu budowy, mienia znajdującego się na 

tym terenie oraz kontroli ruchu osób, pojazdów, urządzeń i materiałów; 

 wszelkie roboty związane z odwodnieniem wykopów na czas budowy, w tym 

wykonanie koniecznych badań, dokumentacji, uzyskanie zezwoleń administracyjnych, 
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wykonanie instalacji, pompowanie wody w tym koszty energii elektrycznej, likwidacja 

instalacji;  

 dostawę materiałów i urządzeń na teren budowy; 

 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie; 

 wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie prawomocnego pozwolenia 

na budowę, w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 wyposażenie budynku we wszelkie instalacje i urządzenia niezbędne dla potrzeb 

Centrum RIS i pełnego wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry; 

 obsługę geodezyjną robót, w tym sporządzenie operatów, inwentaryzacji 

powykonawczej, dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i przekazanie jej do 

właściwego ośrodka; 

 wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej, informujących o 

współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi działań informacyjnych i 

promujących; 

 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac budowlanych; 

 wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; 

 sporządzenie instrukcji BHP i p.poż., 

 dostarczenie instrukcji eksploatacji, w tym obsługi i konserwacji urządzeń; 

 szkolenie personelu Zamawiającego, dotyczące obsługi urządzeń i instalacji 

dostarczonych i wykonanych w zakresie Zamówienia; 

 rozruch wykonanych instalacji; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

 wszelkie opłaty związane z realizacją Zamówienia, np. związane z uzyskaniem 

warunków, zgód, uzgodnień, decyzji, nadzorów właścicieli infrastruktury nad robotami; 

 usunięcie wad i szkód, które zostaną zgłoszone przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi. 

1.2.1.4  Procedury prawne 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej budynku Centrum RIS/ Urzędu Żeglugi Śródlądowej wraz z prawomocnym 
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pozwoleniem na budowę, a także 1 egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla tego zadania w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty budowlane zgodnie z warunkami 

określonymi w pozwoleniu na budowę, w pozwoleniach i decyzjach administracyjnych 

zawartych w dokumentacji projektowej (m.in. w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku) oraz zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 

poz. 1409 z późn. zmianami). 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca działając w imieniu i z upoważnienia 

Zamawiającego powiadomi właściwy organ o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, dołączając dokumenty wymagane zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego. 

Po ukończeniu robót budowlanych Wykonawca działając w imieniu i z upoważnienia 

Zamawiającego zawiadomi właściwe organy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i 

zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie dołączając dokumenty wymagane zgodnie z art. 57 Prawa 

budowlanego i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych obiektów.  

1.2.2 Budowa Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą 

1.2.2.1 Założenia funkcjonalne 

Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą ma pełnić rolę wspomagającą dla Centrum RIS, 

a w przypadku istotnych problemów z funkcjonowaniem Centrum (np. awaria zasilania) rolę 

Zapasowego Centrum RIS. Kluczową funkcjonalnością Podcentrum ma być pełnienie wsparcia 

w przypadku akcji lodołamania. Zakłada się, że koordynowanie akcji lodołamania ze 

stanowiska lokalnego będzie bardziej efektywne niż z Centrum RIS zlokalizowanego w 

Szczecinie.  

W sensie fizycznym Podcentrum RIS będzie się składało z części operatorskiej oraz części 

teletechnicznej. Część operatorska pozwoli na realizację zadań funkcjonalnych, zaś część 

teletechniczna na zapewnienie odpowiednich warunków sprzętowych i programowych do 

odbioru i przekazania danych z sensorów w tej lokalizacji. 

W założeniach funkcjonalnych Podcentrum ma obejmować jedno stanowisko operatorskie 

w postaci rozbudowanego stanowiska desktopowego ze zwiększoną ilością monitorów, na 

którym będzie dostęp do wybranych usług. Ponieważ najistotniejsza rola Podcentrum to 

monitoring aktualnej sytuacji żeglugowej, funkcje realizowane przez stanowisko operatorskie 

to przede wszystkim: 
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 wyświetlanie informacji o torach wodnych w postaci mapy elektronicznej; 

 wyświetlanie dynamicznej informacji o torach wodnych w postaci komunikatów dla 

kierowników statków oraz informacji hydrometeorologicznych i wodowskazowych; 

 wyświetlanie aktualnego obrazu ruchu na podstawie danych AIS; 

 wyświetlanie obrazu z kamer sieci monitoringu wizyjnego kamerami monitorującymi 

(programowa konsola operatorska podrzędna w stosunku do Centrum RIS); 

 realizacja dwustronnej łączności głosowej za pomocą konsoli operatorskiej systemu 

VHF; 

 dostęp do pozostałych aplikacji operatorskich w Centrum RIS na podstawie 

przyznanych uprawnień. 

Tak nakreślony zakres funkcjonalny Podcentrum RIS wymaga zapewnienia niezawodnego 

szybkiego łącza do Centrum RIS, w celu transferu danych. Jednocześnie zaleca się zapewnienie 

niezależnego dostępu do danych z sensorów, które będą zbierane lokalnie w stacji transmisyjnej 

w Kostrzynie nad Odrą. W zakładanym rozwiązaniu stanowisko w Podcentrum RIS będzie 

wyposażone w takie same aplikacje operatorskie, jak stanowiska w Centrum RIS, a prawo 

dostępu do poszczególnych modułów będzie zapewniane za pomocą modułu administracyjnego 

w Centrum RIS.  

Zakłada się, że Podcentrum ma być gotowe do utrzymywania funkcjonalności operacyjnej 

przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oznacza to konieczność zapewnienia 

odpowiedniego zaplecza socjalnego pozwalającego na jednoczesną pracę zmianową dwóch 

operatorów. 

Część teletechniczna Podcentrum RIS obejmować będzie sensory, urządzenia systemu 

transmisji danych oraz szafę serwisową pozwalającą na zarzadzanie i diagnostykę sensorów. 

Wydzielona zostanie także część pomieszczenia na szafę rackową dla serwera. 

1.2.2.2 Lokalizacja 

Podcentrum RIS będzie zlokalizowane w Kostrzynie nad Odrą, w woj. lubuskim. 

Podcentrum RIS proponuje się umiejscowić w istniejącym budynku, który jest położony przy 

ul. Granicznej 4 w Kostrzynie nad Odrą, na działce 70/2, obręb 0006 Stare Miasto. 

Budynek stanowi własność Skarbu Państwa, jest w zarządzie Urzędu Miasta Kostrzyna 

nad Odrą. 

W budynku tym Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie użytkuje obecnie jedno 

pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 17 m2, znajdujące się na najwyższej kondygnacji 

budynku. 
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Rysunek 1.3 Budynek Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 4 w Kostrzynie nad Odrą – elewacja zachodnia.  

Źródło: opracowanie własne.  

Budynek Urzędu Miasta, w którym będzie zlokalizowane Podcentrum RIS jest położony 

na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, obszaru Natura 2000 - Ujście Warty 

PLC080001 (obszar obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową w tych samych granicach) i w 

odległości ok. 800 m od granicy Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

Obszar, na którym jest położony budynek Urzędu Miasta, w którym będzie zlokalizowane 

Podcentrum RIS jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Stare 

Miasto, przyjętym Uchwałą Nr X/96/03 Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą z dnia 10 lipca 

2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Obszaru, na którym jest budynek nie dotyczy zmiana 

MPZP Stare Miasto przyjęta Uchwałą Nr XXIV/181/08 Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą z 

dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 

119, poz. 1741 z dnia 19 listopada 2008 r.). 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania Stare Miasto nakładają m.in. następujące 

obowiązki: 
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1) konieczność uzyskiwania uzgodnień Konserwatora Zabytków (WKZ) na wszelkie 

prace planowane w granicach obszaru oznaczonego jako strefa konserwatorska oraz 

możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków konserwatorskich dla tych prac, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi; 

2) w granicach obszaru oznaczonego jako strefa konserwatorska (strefa obserwacji 

archeologicznej) obowiązek prowadzenia prac ziemnych w tym odgruzowywania, w 

oparciu o zezwalające decyzje WKZ i nadzoru archeologicznego; 

3) ustala się na terenach oznaczonych obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Przyrody (WKP): 

 projektów w celu zapewnienia wydzielenia pomieszczeń przystosowanych i 

umożliwiających nietoperzom hibernację; 

 prac budowlanych w celu określenia terminu i sposobu ich prowadzenia z 

uwzględnieniem okresu hibernacji nietoperzy; 

4) obowiązek najwyższej ochrony wód podziemnych na obszarze Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych GZWP (Nr 137 ONO): 

 zakaz odprowadzania zanieczyszczeń do wód i gruntu; 

 ochronę całego obszaru przed zrzutem zanieczyszczeń; 

 wykonanie zabezpieczeń przed skażeniem wód podziemnych; 

 ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony 

roślin. 

Budynek przy ul. Granicznej 4 jest położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

i stanowisk archeologicznych. Budynek ten nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

1.2.2.3 Stan istniejący 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie użytkuje obecnie w budynku przy ul. Granicznej 

4 w Kostrzynie nad Odrą jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 17 m2. 

Obok tego pomieszczenia znajdują się tam (Rysunek1.4.): 

 Pokój – pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 20 m2; 

 Pomieszczenia sanitarne o łącznej powierzchni ok. 3 m2; 

 Pomieszczenie socjalne o powierzchni ok. 3,8 m2. 

Wszystkie te pomieszczenia mają wysokość 2,4 m. 
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Rysunek 1.4 Szkic pomieszczeń przewidzianych do wykorzystania na potrzeby Podcentrum RIS i Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

w Szczecinie, w istniejącym budynku w Kostrzynie nad Odrą, przy ul. Granicznej 4.  

Źródło:opracowanie własne. 

Pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m2 obecnie jest wynajmowane od Urzędu Miasta 

przez inną instytucję. Wykorzystanie tego pomieszczenia na potrzeby Podcentrum RIS wymaga 

uzgodnień z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

 Aktualny stan pomieszczeń:  

 ściany - w kilku miejscach widoczne są odparzenia tynku, konieczna naprawa tynku na 

około 10% powierzchni ścian, wymagają odnowienia (gładź, malowanie), w pokoju o 

pow. 20 m2 oraz w pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniach sanitarnych ściany są 

wyłożone płytkami – stan zły; 

 podłogi w pomieszczeniu socjalnym i sanitarnych – terakota, wskazana wymiana; 

 podłogi w pokojach – wskazana wymiana wykładzin; 

 okna – plastikowe, wymieniane kilka lat temu, stan dobry, wskazane zainstalowanie 

rolet; 

 drzwi – stan dobry, wymagają renowacji; 

 grzejniki – żeliwne, ilość / powierzchnia niewystarczająca; 
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 instalacja elektryczna - spełnia obecne wymagania. W pomieszczeniu o pow. 20 m2 

znajduje się gniazdo elektryczne trójfazowe 400V. 

1.2.2.4 Zakres prac 

Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, 

zgodne z przepisami, Umową, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno 

- Użytkowym, poleceniami Inżyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej, w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia, zaprojektowanie i wykonanie nowego 

Podcentrum RIS, a w szczególności: 

 pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania Podcentrum RIS; 

 wykonanie inwentaryzacji budynku, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

zaprojektowania Podcentrum RIS; 

 sporządzenie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów w zakresie 

wynikającym z przepisów, uzgodnienie ich z właściwymi organami, wystąpienie do 

właściwego organu w imieniu Zamawiającego i uzyskanie decyzji zezwalających na 

rozpoczęcie i wykonanie robót zgodnie z przepisami; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

 wykonanie tablicy informacyjnej, wymaganej zgodnie z prawem budowlanym;  

 prowadzenie przez kierownika budowy Dziennika budowy; 

 dostawę materiałów i urządzeń na teren budowy; 

 wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie prawomocnego pozwolenia 

na budowę, w sposób zgodny z dokumentacją projektową; 

 wyposażenie budynku we wszelkie instalacje i urządzenia niezbędne dla potrzeb 

Podcentrum RIS i pełnego wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry; 

 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac budowlanych; 

 wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; 

 sporządzenie instrukcji BHP i p.poż.; 

 dostarczenie instrukcji eksploatacji, w tym obsługi i konserwacji urządzeń; 

 szkolenie personelu Zamawiającego, dotyczące obsługi urządzeń i instalacji 

dostarczonych i wykonanych w zakresie Zamówienia; 

 rozruch instalacji i urządzeń; 
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 wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

 wszelkie opłaty związane z realizacją Zamówienia, np. związane z uzyskaniem 

warunków, zgód, uzgodnień, decyzji, nadzorów nad robotami; 

 usunięcie wad i szkód, które zostaną zgłoszone przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi. 

1.2.2.5 Procedury prawne 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania Stare Miasto nakładają obowiązek: 

 Uzgodnienia planowanych prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

 Uzgodnienia projektu oraz terminu i sposobu prowadzenia robót z Wojewódzkim 

Konserwatorem Przyrody (obecnie Regionalny Konserwator Przyrody). 

Ponadto z uwagi na położenie budynku przy ul. Granicznej 4 w Kostrzynie nad Odrą, w 

którym będą prowadzone roboty remontowe dla potrzeb Podcentrum RIS i Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie, w obszarze Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” i obszaru Natura 

2000 - Ujście Warty PLC080001, wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla tego zadania. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 

1409 z późn. zm.): 

 Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

A zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w ustawy Prawo budowlane: 

 Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po 

uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 

1409 z późn. zmianami): 
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• W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru 

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 

obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w 

uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Ponieważ budynek przy ul. Granicznej 4 w Kostrzynie nad Odrą nie jest wpisany do 

rejestru zabytków ale jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej ustalonej w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to właściwy organ, którym jest starosta, 

wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o uzgodnienie projektu remontu i 

przebudowy pomieszczeń budynku na potrzeby Podcentrum RIS, po otrzymaniu wniosku o 

pozwolenia na budowę, a przed wydaniem tego pozwolenia. 

Wykonawca w zakresie Zamówienia opracuje dokumentację projektową oraz inne 

dokumenty w zakresie wynikającym z przepisów, uzgodni je z właściwymi organami i uzyska 

decyzje zezwalające na rozpoczęcie i wykonanie robót zgodnie z przepisami.  

1.2.3 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z siecią transmisji 

danych pomiędzy serwerownią główną, zapasową oraz centralą telefoniczną  

1.2.3.1  Założenia funkcjonalne 

W systemie RIS głównym punktem technicznym systemu będzie serwerownia 

umiejscowiona w nowym budynku centrum RIS. W serwerowni będą gromadzone i 

archiwizowane dane pochodzące z sensorów oraz będą się w niej znajdowały serwery aplikacji 

wchodzących w skład RIS. W serwerowni będzie również znajdował się sprzęt sieciowy 

odpowiedzialny za komunikację. Zakłada się również pozostawienie istniejącej serwerowni 

(budynek Czerwonego Ratusza) – stanie się ona serwerownią zapasową. Będzie w niej 

przechowywana replika danych z serwerowni głównej oraz będzie się tam mieścił sprzęt 

sieciowy odpowiedzialny za komunikację z sensorami z istniejącej obecnie części RIS. 

Główna serwerownia, która zostanie umiejscowiona w nowym budynku Centrum RIS, 

będzie połączona z serwerownią zapasową łączem światłowodowym o przepustowości 

minimum 1Gb/s. Jest to wartość konieczna do poprawnego działania systemu. Należy zwrócić 

uwagę, że pod względem sprzętowym system najbardziej będzie obciążony przez transfer i 

zapis danych z kamer monitorujących ruch jednostek śródlądowych. 

Ze względu na liczbę aplikacji i przechowywanych danych, przewiduje się wyposażenie 

serwerowni w serwery przechowywane w szafach rackowych wraz z macierzą dyskową. 

Macierz dyskowa musi mieć wydajny kontroler umożliwiający ciągły zapis strumieni wideo. 

Serwery i macierz będą połączone siecią o przepustowości minimum 10 Gb/s. Wszystkie 
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aplikacje będą uruchomione na serwerach wirtualnych. Takie podejście umożliwia elastyczne 

przydzielanie zasobów fizycznych do konkretnych serwerów wirtualnych oraz łatwe nimi 

zarządzanie. 

Fizycznie wszystkie bazy danych będą przechowywane na macierzy dyskowej. Każdy 

serwer wirtualny, na którym znajduje się baza danych, przechowująca poszczególne typy 

danych, będzie posiadał dysk logiczny przydzielony na macierzy dyskowej. Dzięki 

oprogramowaniu do wirtualizacji będą możliwe zmiany w ilości przydzielonej pamięci, a także 

łatwa jej rozbudowa w przyszłości. 

Dane z głównej serwerowni będą replikowane w czasie rzeczywistym do serwerowni 

zapasowej – oprócz zapisu wideo z kamer. Zakłada się przechowywanie danych z kamer przez 

30 dni. Przy czym będzie istnieć możliwość archiwizacji wybranych ujęć przez operatora na 

nośnikach zewnętrznych. Pozostałe dane będą przechowywane bez ograniczeń czasowych. 

W serwerowni głównej znajdzie się również sprzęt sieciowy potrzebny do komunikacji z 

sensorami oraz do komunikacji z serwerownią zapasową. Zakłada się konieczność posiadania 

łącza do Internetu o przepływności (prędkości) minimum 300 Mb/s. W skład sprzętu 

sieciowego wejdzie również urządzenie zabezpieczające (jako osobne urządzenie lub 

komponent innego) posiadające funkcje do obsługi wirtualnych sieci prywatnych oraz funkcje 

zapory ogniowej. 

Główna serwerownia będzie specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniem z 

klimatyzacją działającą we wszystkich zakresach temperatur zewnętrznych występujących w 

Szczecinie oraz podłogą techniczną. Wszystkie urządzenia sieciowe będą podłączone do 

zasilacza awaryjnego (UPS), który umożliwi działanie przez okres czasu umożliwiający 

przełączanie na zapasowy generator prądu. Generator musi umożliwiać również zasilanie 

klimatyzacji obsługującej serwerownię. Serwery oraz macierz dyskowa muszą umożliwiać 

wymianę dysków oraz zasilaczy podczas działania urządzeń. Zakłada się konfigurację macierzy 

dyskowej w trybie RAID 6 (umożliwiającej awarię dwóch dysków jednocześnie bez utraty 

danych). Serwery i macierz dyskowa muszą posiadać zasilacze redundantne. 

1.2.3.2 Lokalizacja 

Główna serwerownia znajdzie się w nowym budynku Centrum RIS. Ze względu na 

zagrożenie powodziowe nie zaleca się umieszczania serwerowni na parterze. Cała serwerownia 

będzie stanowić wydzielone pomieszczenie spełniające wymagania dla środowiska pracy 

urządzeń komputerowych pełniących rolę serwerów oraz innych urządzeń będących 

elementami sieci komputerowej. 
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Zapasowa serwerownia będzie mieściła się w istniejącej serwerowni centrum RIS 

mieszczącego się w budynku Czerwonego Ratusza. 

1.2.3.3  Zakres prac 

Prace związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury serwerowej będą obejmowały: 

a) zakup sprzętu – m. in. serwerów, macierz dyskowej, sprzętu sieciowego; 

b) fizyczną instalację sprzętu w głównej i zapasowej serwerowni; 

c) położenie światłowodu pomiędzy serwerownią główną i zapasową (lub 

wydzierżawienie); 

d) konfigurację sprzętu sieciowego w serwerowni głównej i zapasowej; 

e) przygotowanie i konfiguracja maszyn wirtualnych; 

f) instalacje i konfiguracje serwerów aplikacji RIS. 

1.2.3.4  Procedury prawne 

Budowa nowego światłowodu będzie wymagała, po wykonaniu projektu, uzyskania 

stosownych pozwoleń. W zależności od projektu trasy światłowodu będzie konieczne m. in. 

uzyskania prawa drogi (związanego z budową nowej drogi kablowej) i uzgodnienie jej ze 

wszystkimi użytkownikami sąsiadujących instalacji i nieruchomości. Może być konieczne 

także dokonanie uzgodnień z właścicielami istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej w celu 

jej wykorzystania. 

1.2.4 Rozbudowa/modernizacja sieci sensorów  

1.2.4.1  Radary 

 Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności obecny projekt nie zakłada likwidacji, 

rozbudowy ani modernizacji istniejących punktów nadzoru radarowego zainstalowanych w 

etapie pilotażowym. 

1.2.4.1.1 Założenia funkcjonalne 

 Nie dotyczy. 

1.2.4.1.2  Lokalizacje 

 Nie dotyczy. 

1.2.4.1.3  Procedury prawne 

 Nie dotyczy. 
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1.2.4.2 Kamery monitorujące 

Obecnie w systemie jest 31 kamer stałych oraz 3 kamery obrotowe. W rozszerzeniu RIS 

planowana jest instalacja kolejnych 16 kamer. Punkty kamerowe zostały ustalone w miejscach, 

w których istnieje potrzeba nadzorowania odcinków dróg wodnych na podstawie ciągłego 

monitoringu wizyjnego. System kamer powinien dostarczać wysokiej jakości obrazu wizyjnego 

do Centrum RIS. Operacje wiązane ze sterowaniem i zarządzaniem kamerami powinny być 

dostępne z Centrum RIS. 

1.2.4.2.1  Założenia funkcjonalne 

Procedura wdrażania systemu kamer monitorujących powinna uwzględniać: 

 określenie wymagań użytkowych, związanych z obserwacją obiektów na torach 

wodnych i części lądowej akwatorium (zakres obserwacji, kąt widzenia, jakość obrazu, 

czytelność obrazu, sterowanie kamerą); 

 projektowanie systemu umożliwiającego realizację m.in. poniższych zasadniczych 

celów: 

o efektywna obserwacja akwatorium z proponowanych punktów kamerowych; 

o zintegrowanie dodatkowych kamer z systemem RIS; 

o zarządzanie obrazem wideo na stanowiskach operatorów; 

 uzgodnienie specyfikacji technicznej systemu kamer monitorujących; 

 instalacja i uruchomienie systemu; 

 przekazanie systemu odbiorcy; 

 utrzymanie systemu w stanie operacyjnym. 

 Dla obszaru RIS ustalono następujące zadania realizowane przez system kamer: 

 wizualne wykrycie, rozpoznanie i identyfikacja jednostek żeglujących na śródlądowych 

torach wodnych; 

 monitoring nabrzeży, mostów oraz innych budowli hydrotechnicznych przed 

uszkodzeniem ze strony jednostek pływających; 

 obserwację stopnia zanieczyszczenia wód; 

 sprawdzanie stanu zlodzenia; 

 prowadzenie kontroli oznakowania nawigacyjnego; 

 wspomaganie w sytuacjach kryzysowych; 

 rejestracja obrazów dla potrzeb dokumentacji zdarzeń i archiwizacji; 

 dostęp zdalny do rejestrowanych obrazów dla operatorów RIS (sterowanie systemem); 
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 udostępnienie obrazu wizyjnego innym instytucjom oraz użytkownikom dróg wodnych. 

Punkty kamerowe rozlokowano w wybranych miejscach poszerzonego obszaru systemu 

RIS ustalonych przez Zamawiającego. 

1.2.4.2.2  Lokalizacje 

W planowanym rozszerzeniu systemu kamer monitorujących planowane jest 

wykorzystanie dodatkowo 16 kamer stałych. Lokalizacje wyszczególniono w tabeli poniżej 

(Tabela 1.1).  

Tabela 1.1 Lokalizacje punktów kamerowych 

Lp. Lokalizacja Ilość 

kamer 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

Kilometraż Platforma 

1 Bielinek 

"Kopalnia 

Bielinek" 

2 52.96042 N 14.15088 E 673.4 Istniejący 

maszt 

2 Śluza 

Hohensaaten 

2 52.87257 N 14.14892 E 667 Do ustalenia 

3 Nadzór 

Wodny 

RZGW 

Gozdowice 

2 52.76474 N 14.31885 E 665.3 Nowy maszt 

aluminiowy 

(44 m) 

4 Most kolejowy 

na Odrze 

"Kostrzyn nad 

Odrą" N 

1 52.57976 N 14.62696 E 615.1 Przy 

podporach 

bliżej lądu od 

polskiej strony 

5 Most drogowy 

na Odrze 

"Kostrzyn nad 

Odrą" N 

1 52.57902 N 14.62876 E 614.9 Montaż 

kamery na 

latarni ulicznej 

przy moście 

po stronie 

Podcentrum 

6. Most drogowy 

na Odrze 

"Kostrzyn nad 

Odrą" S 

1 52.57902 N 14.6289 E 614.9 Montaż 

kamery na 

latarni ulicznej 

przy moście 

po stronie 

Podcentrum 

7. Nadzór 

Wodny w 

Gorzowie 

Wielkopolski

m - 

Świerkocin 

2 52.65105 N 15.00041 E 28.5 Nowy maszt 

(3m) na dachu 

budynku 
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8. Most drogowy 

"Słubice" N 

1 52.34812 N 14.55582 E 584.1 Przy 

podporach 

bliżej lądu od 

polskiej strony 

9. Most drogowy 

"Słubice" S 

1 52.34798 N 14.55594 E 584.1 Przy 

podporach 

bliżej lądu od 

polskiej strony 

10. Nadzór 

Wodny 

RZGW 

Słubice 

1 52.346989 N 14.56625 E 584.1 Nowa wieża 

(25 m) w 

miejscu 

istniejącej 

11. Most 

autostradowy 

A2 "Świecko" 

N 

1 52.31565 N 14.57822 E 580 Przy 

podporach 

bliżej lądu od 

polskiej strony 

12. Most 

autostradowy 

A2 "Świecko" 

S 

1 52.31535 N 14.57863 E 580 Przy 

podporach 

bliżej lądu od 

polskiej strony 

RAZEM: 16 szt. 

Źródło: opracowanie własne. 

 Mapki lokalizacyjne znajdują się w punkcie 2.4.4. 

1.2.4.2.3  Procedury prawne 

 Nie dotyczy. 

1.2.4.3 Sensory hydrometeorologiczne 

Zadaniem sensorów hydrometeorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji 

o stanie pogody oraz stanie wody. Informacje te obecnie są dostarczane za pomocą 

autonomicznych stacji meteorologicznych oraz wodowskazów radarowych, na podstawie 

pomiaru i rejestracji warunków atmosferycznych oraz hydrologicznych. 

Obecnie system posiada 4 stacje pogodowe (pomiar temperatury powietrza, prędkość 

wiatru, kierunek wiatru oraz opad) oraz 14 czujników pomiaru poziomu wody (wodowskazy 

radarowe). Czujniki meteorologiczne są zintegrowane w stacji meteorologicznej, natomiast 

czujniki pomiaru stanu wody są odrębnymi urządzeniami. W celu zapewnienia ciągłości 

dostarczania danych o stanie wody (na wypadek awarii jednego z pary czujników), na 

wybranych mostach zamontowano po dwa czujniki. Dane z czujników przesyłane są do 

Centrum RIS, a następnie wyświetlane z wykorzystaniem oprogramowania systemowego. W 
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nowym systemie RIS zakłada się rozbudowę sieci czujników meteorologicznych oraz 

wodowskazów radarowych. 

1.2.4.3.1 Założenia funkcjonalne 

 Sensory hydrometeorologiczne powinny charakteryzować się następującą 

funkcjonalnością: 

 Pozyskiwanie informacji o aktualnej sytuacji hydrometeorologicznej w wybranych 

lokalizacjach RIS (pomiar i rejestracja): 

o Czujniki meteorologiczne: pomiar wiatru (prędkość, kierunek), temperatury, 

wilgotności, ciśnienia, opadu; 

o Wodowskazy: pomiar umożliwiający określenie bieżącego stanu wody w 

układzie Kronsztad 86. 

 Możliwość przesyłania danych do Centrum RIS z punktu technicznego (lokalizacji) 

sensora.  

 Możliwość integracji danych w systemie informatycznym Centrum RIS. 

1.2.4.3.2 Lokalizacje 

Stacje meteorologiczne 

Rozmieszczenie stacji meteorologicznych powinno umożliwić pozyskanie informacji 

pogodowych w wybranych lokalizacjach leżących w obszarze rozszerzenia systemu RIS. Stacje 

meteorologiczne planowane są w kluczowych punktach technicznych systemu. W tabeli 

(Tabela 1.2) zestawiono proponowane lokalizacje.  

Tabela 1.2 Lokalizacje stacji meteorologicznych 

Lp. Lokalizacja Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

Kilometraż Platforma 

1 Gozdowice  

Nadzór Wodny RZGW  

52.76474 N 14.31885 E 665.3 Nowy maszt 

aluminiowy (44m) 

2 Kostrzyn  

Podcentrum RIS 

52.58160 N 14.63361 E 614.9 Maszt na dachu 

budynku (3m) 

3 Słubice  

Nadzór Wodny RZGW  

52.34699 N 14.56625 E 584.1 Nowa wieża stalowa 

(25m) 

4 Świerkocin  

Nadzór Wodny RZGW  

52.65105 N 15.00041 E 28.5 Maszt na dachu 

budynku (3m) 

RAZEM: 4 szt. 

Żródło: opracowanie własne. 
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Wodowskazy 

Wodowskazy w nowym obszarze RIS docelowo powinny być zamontowane na mostach, 

stanowiących główne ograniczenie żeglugowe. W nowym obszarze RIS wybrano następujące 

lokalizacje (Tabela 1.3): 

Tabela 1.3 Wykaz lokalizacji i mostów montażu wodowskazów 

Lp. Lokalizacja Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

Kilometraż Most 

1 Krajnik Dolny 53.03491 N 14.31192 E 690.5 Most drogowy Krajnik 

Dolny N 

53.03485 N 14.31175 E 690.5 Most drogowy Krajnik 

Dolny S 

2 

 

Osinów 52.84322 N 14.12401 E 662.2 Most drogowy Osinów 

Dolny N 

52.84311 N 14.12393 E 662.2 Most drogowy Osinów 

Dolny S 

3 

 

Siekierki 52.813 N 14.22373 E 653.9 Most kolejowy Siekierki 

N 

52.81292 N 14.22379 E 653.9 Most kolejowy Siekierki 

S 

4 Kostrzyn nad 

Odrą 

52.57976 N 14.62696 E 615.1 Most kolejowy na Odrze 

"Kostrzyn nad Odrą" N 

52.57902 N 14.62876 E 614.9 Most drogowy na Odrze 

"Kostrzyn nad Odrą" N 

52.57902 N 14.6289 E 614.9 Most drogowy na Odrze 

"Kostrzyn nad Odrą" S 

52.5868 N 14.6377 E 1.78 Most kolejowy na Warcie 

"Kostrzyn nad Odrą" N 1 

52.58666 N 14.63781 E 1.78 Most kolejowy na Warcie 

"Kostrzyn nad Odrą" S 1 

52.58452 N 14.64343 E 2.25 Most kolejowy na Warcie 

"Kostrzyn nad Odrą" N 2 

52.58441 N 14.64365 E 2.25 Most kolejowy na Warcie 

"Kostrzyn nad Odrą" S 2 

52.58369 N 14.64564 E 2.45 Most drogowy na Warcie 

"Kostrzyn nad Odrą"N 

52.58354 N 14.64575 E 2.45 Most drogowy na Warcie 

"Kostrzyn nad Odrą"S 

5 Świerkocin 52.6501 N 14.99924 E 28.5 Most drogowy na Warcie 

w "Świerkocinie" N 

52.65007 N 14.99939 E 28.6 Most drogowy na Warcie 

w "Świerkocinie" S 

6 Słubice 52.34812 N 14.55582 E 584.1 Most drogowy "Słubice" 

N 
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52.34798 N 14.55594 E 584.1 Most drogowy "Słubice" 

S 

52.32098 N 14.57582 E 580.6 Most kolejowy 

"Słubice"N / Kunowicach 

52.3209 N 14.57594 E 580.6 Most kolejowy 

"Słubice"S / Kunowicach 

7 Świecko 52.31565 N 14.57822 E 580 Most autostradowy A2 

"Świecko" N 

52.31535 N 14.57863 E 580 Most autostradowy A2 

"Świecko" S 

RAZEM: 23 szt. 

Źródło: opracowanie własne. 

1.2.4.3.3 Procedury prawne 

 Nie dotyczy. 

1.2.4.4 DGPS 

Obecnie w systemie RIS znajdują się dwie stacje referencyjne DGPS. Stacje te są 

zintegrowane z systemem AIS. Umożliwia to wysyłanie poprawek różnicowych do 

odbiorników DGPS użytkowników dróg wodnych z wykorzystaniem anten AIS. 

Monitorowanie sprawności systemu DGPS jest obecnie realizowane w Centrum RIS z 

wykorzystaniem aplikacji System Monitoringu DGPS. 

W celu rozszerzenia RIS planuje się rozwinięcie systemu DGPS o kolejne pięć stacji 

referencyjnych DGPS na odcinku od miejscowości Widuchowa – do miejscowości Świecko, z 

uwzględnieniem odcinka rzeki Warty do miejscowości Świerkocin. 

System DGPS dla nawigacji powinien wspierać następujące działania: 

 pomiar dokładnej pozycji geograficznej WGS-84 w nawigacji śródlądowej; 

 prace hydrograficzne i ratownictwo – w ramach strefy działania stacji; 

 prace inżynierskie, utrzymanie torów wodnych, oznakowanie, pogłębianie, eksploatacja 

złóż podwodnych. 

System powinien być bezpłatny i oparty o stosowane standardy międzynarodowe, w tym 

zapewniać funkcję autokontroli (integrity) poprzez monitorowanie swojej pracy oraz 

informowanie użytkowników o niesprawności.  

1.2.4.4.1 Założenia funkcjonalne 

 Podstawowa funkcjonalność systemu DGPS: 

 niezawodność - ciągłość pracy i dostępności sygnału; 

 określanie pozycji w systemie GPS; 
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 monitorowanie sprawności urządzeń (funkcja integrity); 

 transmisja poprawek DGPS; 

 integracja z systemem AIS. 

1.2.4.4.2 Lokalizacje 

W celu zachowania pokrycia poprzez system DGPS nowego i obecnego obszaru RIS, 

ustalono dodatkowo pięć lokalizacji w miejscowościach Cedynia, Gozdowice, Kostrzyn nad 

Odrą, Słubice oraz Świerkocin. Lokalizacje te są współdzielone z systemem AIS. Szczegółowy 

opis zestawiono w tabeli poniżej (Tabela 1.4). 

Tabela 1.4 Lokalizacje stacji bazowych AIS 

Lp. Lokalizacja Ilość 

stacji 

bazowych 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

Kilometraż Platforma 

1 Budynek 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Cedyni 

2 52.87765 N 14.20007 E - Nowy 

maszt na 

dachu OSP 

(3 m) 

2 Gozdowice 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

2 52.76474 N 14.31885 E 665.3 Nowy 

maszt 

aluminiowy 

(44m) 

3 Kostrzyn nad 

Odrą 

Podcentrum 

RIS (PRIS) 

2 52.5816 N 14.63361 E 614.9 Nowy 

maszt na 

dachu 

budynku 

PRIS (3 m) 

4 Słubice 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

2 52.3470 N 14.56625 E 584.1 Nowa 

wieża 

stalowa w 

miejscu 

istniejącej 

(25 m) 

5 Świerkocin 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

2 52.6501 N 14.99924 E 28.5 Nowy 

maszt na 

dachu 

budynku (3 

m) 

RAZEM: 5 szt. 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczególnym przypadkiem jest lokalizacja w miejscowości Cedynia, ze względu na duże 

wyniesienie terenu od północnej i południowej strony rzeki Odry (wzgórza morenowe oraz 
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strome skarpy). Deniwelacja terenu sięga tu do 50 – 60 m n.p.m., ze wzniesieniami 

dochodzącymi do 167 m. Ukształtowanie terenu powoduje znaczną redukcję zasięgu radiowego 

stacji bazowych AIS (wysyłających też poprawki różnicowe DGPS) usytuowanych w 

północnej i południowej części obszaru RIS. 

Proponowana lokalizacja stacji referencyjnej DGPS w Cedyni to wieża budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdjęcia z wizji lokalnej zamieszczono na rysunkach poniżej 

(Rysunek 1.5 oraz Rysunek 1.6). Pomieszczenie w wieży budynku umożliwia umiejscowienie 

szafy typu rack.  

 

Rysunek 1.5 Budynek OSP Cedynia.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 1.6 Wieża budynku OSP Cedynia. Docelowe pomieszczenie na szafę IT. 

Źródło: opracowanie własne. 

Lokalizację działki, położonej obok NW Gozdowice, na której można postawić 

proponowany maszt przedstawiono na rysunkach poniżej (Rysunek 1.7). 

 

 

Rysunek 1.7 NW Gozdowice i działka pod proponowany maszt. 

Źródło: opracowanie własne. 

Lokalizację w Podcentrum RIS zilustrowano na rysunkach poniżej (Rysunek 1.8). 

Pomieszczenie w budynku umożliwia umiejscowienie szafy typu rack. 

Wieża budynku 
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Rysunek 1.8 Budynek UM w Kostrzyniu nad Odrą i pomieszczenie przyszłego Podcentrum RIS. 

Źródło: opracowanie własne. 

Lokalizację w Słubicach zilustrowano na rysunku poniżej (Rysunek 1.9) (lokalizacja nowej 

wieży znajduje się w miejscu obecnej, na zdjęciu z lewej strony). Pomieszczenie w budynku 

lub wolne miejsce przy ścianie budynku umożliwia umiejscowienie szafy typu rack.  

 

Rysunek 1.9 Budynek RZGW w Słubicach.  

Źródło: opracowanie własne. 

Lokalizację w Świerkocinie zilustrowano na rysunku poniżej (Rysunek 1.10). 

Pomieszczenie w budynku lub wolne miejsce przy ścianie budynku umożliwia umiejscowienie 

szafy typu rack. 

 

Rysunek 1.10 Budynek RZGW w Świerkocinie.  

Źródło: opracowanie własne. 



88 

 

Zasięgi działania systemu DGPS przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 1.11). 

Obliczenia na podstawie zasięgu geometrycznego propagacji fal VHF z uwzględnieniem 

wysokości anten na jednostkach pływających na wys. 2 m (wg wzoru ZVHF = 4.12 

(HN
1/2+HO

1/2), gdzie ZVHF – zasięg [km], HN – wysokość anteny nadawczej [m], HO – wysokość 

anteny odbiorczej [m]). Szczegółowa analiza propagacji fal VHF znajduje się na rysunkach 

1.16 i 1.17. 
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Rysunek 1.11 Zasięg geometryczny działania systemu DGPS. 

Źródło: opracowanie własne. 
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1.2.4.4.3 Procedury prawne 

Stacja referencyjna DGPS nie wymaga zgłoszeń do UKE, jeśli nie posiada dedykowanego 

nadajnika UHF lub MF. Nadajnik stacji bazowej AIS jest zalegalizowany przez nadanie mu 

numeru identyfikacji MMSI. 

1.2.4.5 AIS 

1.2.4.5.1 Założenia funkcjonalne 

Obecnie w obszarze RIS system AIS tworzy sieć składającą się z 4 stacji bazowych. 

Urządzenia działają w trybie ‘hot-stand by” w dwóch lokalizacjach, gdzie w każdej znajdują 

się po dwie stacje bazowe. Urządzenia w obu lokalizacjach mają pełną funkcjonalność stacji 

bazowej AIS. Po docelowym rozszerzeniu łańcucha AIS, wszystkie stacje bazowe powinny 

tworzyć jeden, spójny system. Dodatkowo system powinien być otwarty na integrację z morską 

siecią AIS-PL. W rozszerzeniu systemu RIS planuje się rozbudowę łańcucha AIS, przy 

zachowaniu ciągłości działania systemu w jego docelowym obszarze. Ciągłość działania 

systemu powinna być zapewniona przez:  

 odpowiednią lokalizację sensorów AIS; 

 redundantność stacji bazowych; 

 monitoring poprawności działania systemu; 

 awaryjne źródło zasilania. 

Podstawowe kategorie informacji AIS to dynamiczne i statyczne informacje o statku, 

informacje o podróży oraz bezpieczeństwie. Sensory systemu AIS dla żeglugi śródlądowej 

powinny przesyłać informacje uwzględnione w specyfikacji dla AIS śródlądowego, które są 

rozszerzeniem informacji właściwych dla AIS morskiego.  

W poszerzonym łańcuchu AIS wszystkie urządzenia AIS powinny posiadać 

funkcjonalność stacji bazowych. Podstawowa funkcjonalność obejmuje: 

 pracę w trybie Hot Stand-by; 

 monitoring poprawności pracy urządzenia; 

 wysyłanie komunikatów nawigacyjnych zgodnie z wymaganiami AtoN; 

 odbiór i nadawanie informacji AIS; 

 wydajny radiowy układ nadawczo-odbiorczy; 

 komunikację przez łącza internetowe; 

 oprogramowanie do monitoringu i konfiguracji urządzenia; 

 wysyłanie poprawek DGPS; 
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 zintegrowany odbiornik GPS, antenę VHF;  

 możliwość montażu podzespołów elektronicznych w szafie typu rack. 

 Komunikaty wysyłane w systemie AIS-RIS przedstawiono w poniższej tabeli (Tabela 

1.5). 

Tabela 1.5 Typy wiadomości wysyłane w systemie AIS-RIS 

Typ wiadomości Stacja bazowa w 

lokalizacji Elewator 

Ewa 

Stacja bazowa w 

lokalizacji Jaz 

Widuchowa 

komunikaty nawigacyjne stacji bazowej 

(wiadomość typu 4) 

+ + 

poprawki DGPS (wiadomość typu 17) + + 

komunikaty operatorskie RIS (wiadomość 

typu 15) 

+ - 

wiadomości hydro-meteorologiczne z 

Centrum RIS (wiadomość typu 8) 

+ + 

komendy binarne zarządzania grupowego 

przy przechodzeniu granicy wód 

morskich (wiadomość typu 23) 

+ - 

Rezerwacja emisji własnej i innych 

obiektów w zasięgu (wiadomość typu 20) 

+ + 

Źródło: opracowanie własne. 

1.2.4.5.2 Lokalizacje 

W celu zachowania pokrycia poprzez system AIS nowego i obecnego obszaru RIS, 

przewidziano dodatkowo pięć lokalizacji w miejscowościach Cedynia, Gozdowice, Kostrzyn 

nad Odrą, Słubice oraz Świerkocin. Szczegółowy opis zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1.6 Lokalizacje stacji bazowych AIS 

Lp. Lokalizacja Liczba 

stacji 

bazowych 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

Kilometraż Platforma 

1 Budynek 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Cedyni 

2 52.87765 N 14.20007 E - Nowy maszt 

na dachu 

OSP (3 m) 
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2 Gozdowice 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

2 52.76474 N 14.31885 E 665.3 Nowy maszt 

aluminiowy 

(44m) 

3 Kostrzyn nad 

Odrą 

Podcentrum 

RIS (PRIS) 

2 52.5816 N 14.63361 E 614.9 Nowy maszt 

na dachu 

budynku 

PRIS (3 m) 

4 Słubice 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

2 52.3470 N 14.56625 E 584.1 Nowa wieża 

stalowa w 

miejscu 

istniejącej 

(25 m) 

5 Świerkocin 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

2 52.6501 N 14.99924 E 28.5 Nowy maszt 

na dachu 

budynku (3 

m) 

RAZEM: 10 szt. 

Źródło: opracowanie własne. 

W związku z tym, że system AIS i DGPS są zintegrowane, zaplanowane takie same 

lokalizacje. Zdjęcia lokalizacji znajdują się w punkcie 1.2.4.4.2 (Lokalizacje).  

Zasięgi działania systemu AIS (obliczenia na podstawie zasięgu geometrycznego) 

przedstawiono na Rysunku 1.12. Obliczenia dokonano na podstawie zasięgu geometrycznego 

propagacji fal VHF z uwzględnieniem wysokości anten na jednostkach pływających na wys. 2 

m (wg wzoru ZVHF = 4.12 (HN
1/2+HO

1/2), gdzie ZVHF – zasięg [km], HN – wysokość anteny 

nadawczej [m], HO – wysokość anteny odbiorczej [m]). Szczegółowa analiza propagacji fal 

VHF znajduje się na rysunkach 1.16 i 1.17. 
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Rysunek 1.12 Zasięg geometryczny działania systemu AIS 

Źródło: opracowanie własne. 
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1.2.4.5.3 Procedury prawne 

Wymagane pozwolenie radiowe i przydział MMSI z URTIP dla stacji AIS. 

1.2.4.6 Platformy sensorów 

 W obszarze rozszerzenia systemu RIS zidentyfikowano platformy, które można 

wykorzystać do montażu sensorów oraz wskazano potrzebę postawienia nowych. Obejmuje to 

następujące typy sensorów: meteorologiczne, wodowskazy radarowe, kamery przemysłowe, 

AIS, DGPS, VHF. Dodatkowo platformy dedykowane do montażu sensorów można 

wykorzystać dla potrzeb bezprzewodowej transmisji danych, co obejmuje oddzielny punkt 

opracowania PFU. 

1.2.4.6.1 Założenia funkcjonalne 

Platformy powinny być w miarę możliwości takimi punktami technicznymi, w których 

przewidziane dla systemu RIS sensory mogą rejestrować i przekazywać drogą przewodową lub 

bezprzewodową różnego typu dane. Konsolidacja sensorów na jednej platformie umożliwia 

zminimalizowanie ogólnej liczby platform (czynnik ekonomiczny) oraz wnosi dodatkowe 

korzyści, takie jak: 

 ułatwienie serwisowania sensorów; 

 efektywne zaplanowanie sieci teletransmisyjnej; 

 doprowadzenie zasilania do jednego punktu; 

 redukcje kosztów związanych z montażem sensorów. 

W poszerzonym obszarze RIS, jako potencjalne platformy mogą być wykorzystane 

istniejące mosty oraz nowo wybudowane wieże oraz maszty. Mosty są szczególnie istotnymi 

platformami ze względu na możliwość pozyskiwania informacji o stanie wody, jak również 

informacji wizyjnych z wykorzystaniem kamer przemysłowych. 

W związku z tym, że dalsze przetwarzanie danych wymaga dodatkowego sprzętu IT, 

potencjalne platformy/lokalizacje będą również miejscami montażu szaf typu rack. 

1.2.4.6.2 Lokalizacje 

Jako dedykowane platformy do montażu wodowskazów radarowych oraz wybranych 

kamer monitorujących proponuje się mosty. Lokalizacja taka umożliwia montaż sensora 

bezpośrednio w miejscu występowania przeszkody nawigacyjnej (mostu). W przypadku 

wodowskazu radarowego montaż na moście umożliwia bezpośredni pomiar stanu wody, 

natomiast w przypadku kamer monitorowanie wód przyległych do mostu. 
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W miejscach montażu takich sensorów jak AIS, DGPS, VHF, stacji meteorologicznych 

oraz wybranych kamer monitorujących proponowanymi platformami są nowe konstrukcje 

masztowe oraz wieża. Ze względu na typ sensorów, ich wyniesienie umożliwia przede 

wszystkim osiągnięcie zakładanego zakresu propagacji fal radiowych, pomiar warunków 

atmosferycznych oraz zwiększenie zakresu obserwacji. 

Dodatkowo wskazano lokalizacje montażu szaf typu rack. W szafach IT montowane są 

komponenty sensorów w zależności od ich ilości w danym punkcie technicznym, stąd 

podzielono szafy na małe oraz duże ze względu na ich zawartość. Mała szafa IT zawiera m.in. 

UPS, switch, router oraz moduł zazwyczaj pojedynczego sensora. Duża szafa IT zawiera UPS, 

switch, router oraz moduły kilku sensorów (np. stacje bazowe AIS, DGPS, VHF, kontrolery 

PC). Przykłady szaf IT systemu RIS zilustrowano na rysunku poniżej (Rysunek 1.13). 

 

Rysunek 1.13 Przykładowe szafy IT zamontowane w obecnych punktach technicznych RIS.  

Źródło: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 

Założone lokalizacje przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 1.14), natomiast 

szczegółowy opis w następujących tabelach: Tabela 1.7, Tabela 1.8 oraz Tabela 1.9. 
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Rysunek 1.14 Schemat platform w systemie RIS.  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 1.7 Proponowane wieże i maszty  

Lp. Lokalizacja Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

Kilometraż Typ 

1 Budynek 

Ochotniczej 

Straży 

Pożarnej w 

Cedyni 

52.87765 N 14.20007 E - Nowy maszt na dachu 

OSP (3 m) 

2 Gozdowice 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

52.76474 N 14.31885 E 665.3 Nowy maszt 

aluminiowy (44m) 

3 Kostrzyn nad 

Odrą 

Podcentrum 

RIS (PRIS) 

52.5816 N 14.63361 E 614.9 Nowy maszt na dachu 

budynku PRIS (3 m) 

4 Słubice 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

52.3470 N 14.56625 E 584.1 Nowa wieża stalowa 

w miejscu istniejącej 

(25 m) 

5 Świerkocin 

Nadzór 

Wodny 

RZGW 

52.6501 N 14.99924 E 28.5 Nowy maszt na dachu 

budynku (3 m) 

Źródło: oprcowanie własne. 

Tabela 1.8 Mosty 

Lp. Most Lokalizacja Kilometraż 

1 Most drogowy Krajnik Dolny 690.5 

2 Most drogowy  Osinów Dolny 662.2 

3 Most kolejowy Siekierki  Siekierki 653.9 

4 Most kolejowy na Odrze  Kostrzyn nad Odrą 615.1 

5 Most drogowy na Odrze  Kostrzyn nad Odrą 614.9 

6 Most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 1.78 

7 Most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 2.25 

8 Most drogowy na Warcie  Kostrzyn nad Odrą 2.45 

9 Most drogowy na Warcie Świerkocin 28.6 

10 Most drogowy  Słubice 584.1 

11 Most kolejowy  Słubice 580.6 

12 Most autostradowy Świecko 580 

Źródło: oprcowanie własne. 
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Tabela 1.9 Lokalizacje montażu szaf typu rack 

Lp. Most Lokalizacja Kilometraż Typ szafy 

1 Most drogowy Krajnik Dolny 690.5 mała 

2 Most drogowy  Osinów Dolny 662.2 mała 

3 Most kolejowy Siekierki  Siekierki 653.9 mała 

4 Most kolejowy na Odrze  Kostrzyn nad Odrą 615.1 mała 

5 Most drogowy na Odrze  Kostrzyn nad Odrą 614.9 mała 

6 Most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 1.78 mała 

7 Most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 2.25 mała 

8 Most drogowy na Warcie  Kostrzyn nad Odrą 2.45 mała 

9 Most drogowy na Warcie Świerkocin 28.6 mała 

10 Most drogowy  Słubice 584.1 mała 

11 Most kolejowy  Słubice 580.6 mała 

12 Most autostradowy Świecko 580 mała 

13 Kopalnia „Bielinek” Bielinek 673.4 mała 

14 Budynek Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

Cedynia 666.80 duża 

15 Budynek Nadzoru 

Wodnego RZGW 

Gozdowice 

 

665.3 duża 

16 Budynek Podcentrum RIS Kostrzyn nad Odrą 614.9 duża 

17 Budynek Nadzoru 

Wodnego RZGW 

Słubice 

 

584.1 duża 

18 Budynek Nadzoru 

Wodnego RZGW 

Świerkocin 

 

28.5 duża 

Źródło: oprcowanie własne. 

1.2.4.7 Procedury prawne 

 Wymagana jest zgoda właściciela działki na postawienie nowej wieży lub konstrukcji 

mocującej sensory (lista wykazów w powyższych tabelach). Konstrukcje masztowe do 3 m nie 

wymagają zgody (planowane w Cedyni, Podcentrum RIS, i Nadzorze Wodnym RZGW w 

Kostrzynie nad Odrą). W przypadku mostu wymagana jest zgoda zarządzającego konstrukcją 

(lista wykazów w powyższych tabelach). 

Wymagania środowiskowe: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi. zm.); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397); 

 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 zmieniające 

rozporządzenie o warunkach, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773); 

 Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 73 poz. 390); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 w sprawie zakresu 

i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, 

z późn. zm.). 

1.2.5 Rozbudowa/modernizacja sieci transmisji danych RIS   

1.2.5.1 Rozbudowa sieci transmisji danych  

1.2.5.1.1 Założenia funkcjonalne 

Zadaniem Centrum RIS jest dostarczanie bieżących i aktualnych informacji dotyczących 

stanu toru wodnego z sensorów umieszczonych w strategicznych jego punktach. Po rozbudowie 

systemu do postaci wdrożenia pełnego, dane będą zbierane z ponad dwustukilometrowego 

odcinka. W ramach sieci transmisji danych będą przesyłane dane tekstowe (m. in. dane 

pogodowe, wodowskazy), dane głosowe (VHF) oraz strumienie wideo z kamer. Największym 

obciążeniem dla sieci transmisji danych będą strumienie wideo z kamer. 

Istniejąca sieć transmisji danych zostanie rozbudowana w następujący sposób. Radiolinie 

w paśmie nielicencjonowanym, które obecnie nie spełniają oczekiwań i mają długość powyżej 
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1km zostaną zmodernizowane. W miejscach, gdzie jest to możliwe, zostanie dodatkowo 

podłączone dodatkowe, stałe połączenie do Internetu (np. lokalizacja Potulicka).  

Istniejący w obecnej serwerowni Centrum RIS węzeł sieciowy zostanie zmodernizowany 

i stanie się węzłem sieciowym w serwerowni zapasowej zbierającym dane z istniejącej sieci 

sensorów. Poprzez nowe połączenie światłowodowe (o prędkości minimum 1Gb/s) dane będą 

przesyłane do serwerowni głównej, która powstanie w nowym Centrum RIS. Zakłada się także 

możliwość bezpośredniego połączenia światłowodowego pomiędzy elewatorem Ewa a główną 

serwerownią. 

Dane z nowej części systemu będą przesyłane poprzez Internet. Od każdego sensora 

zostanie utworzone połączenie VPN (wirtualnej sieci prywatnej) do głównej serwerowni. 

Przewiduje się następujące sposoby podłączenia do Internetu sensorów w lokalizacjach: 

 sensory przekazujące dane tekstowe – sieć transmisji danych operatorów sieci 

komórkowych wykorzystująca najszybszą dostępną technologie z dostępnych w danej 

lokalizacji (2G/3G/4G) z wykorzystaniem standardowych modemów. Należy 

zauważyć, że do raportowania danych tekstowych z wodowskazów wystarczy 

najwolniejsza sieć 2G – GPRS; 

 poprzez radiolinie w paśmie nielicencjonowanym do miejsca, w którym można uzyskać 

stałe podłączenie do Internetu; 

 bezpośrednie podłączenie (odpowiednim kablem) do istniejącego stałego łącza do 

Internetu w danej lokalizacji. 

Najbardziej wymagająca dla sieci będzie transmisja danych wideo. Strumień FullHD w 

bardzo dobrej jakości wymaga transmisji na poziomie 2-5Mb/s. Z uwagi na transmisje danych 

24 godziny 7 dni w tygodniu łącze do Internetu dla jednej kamery musi mieć przepływność 

(prędkość) wysyłania minimum 3 - 8 Mb/s. W przypadku słabszych parametrów połączenia 

obecnie stosowane technologie transmisji wideo automatycznie obniżają jakość 

transmitowanego wideo.  

Do transmisji danych audio do stacji bazowych VHF minimalna przepływność połączenia 

powinna wynosić minimum 1 Mbit/s. Do transmisji pozostałych danych tj. wodowskazy, AIS, 

meteo, DGPS, wystarczy praktycznie każde istniejące połącznie do Internetu, przy czym 

zalecana przepływność łącza dla tych typów danych to minimum 512kb/s. 

W przypadku budowy radiolinii oraz stałych połączeń do Internetu ich przepływność musi 

uwzględniać sumaryczne wymagania przepływności dla sensorów znajdujących się w danej 

lokalizacji. Prędkość połączenia do Internetu do głównej serwerowni w nowym centrum RIS 

powinna wynosić minimum 300Mb/s lub więcej. Łącze do Internetu może być asymetryczne z 
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uwagi na to, że dane będą głównie pobierane z Internetu (z sensorów poprzez Internet). W 

związku z tym prędkość wysyłania może być niższa i może wynosić 50Mb/s lub więcej. 

Przewiduje się również zastosowanie zapasowych łączy do Internetu z wykorzystaniem 

sieci transmisji danych operatorów komórkowych. Należy zauważyć, że ze względu na 

specyfikę sieci komórkowych, łącza te nie mogą być wykorzystane do transmisji danych wideo 

z kamer 24/7, a jedynie do chwilowego podglądu obrazu oraz do celów diagnostycznych. 

Z Podcentrum RIS będzie zestawione połączenie VPN do serwerowni głównej, którego 

celem będzie logiczne połączenie sieci w Podcentrum RIS z siecią w Centrum RIS. 

1.2.5.1.2 Lokalizacje 

Lokalizacje umieszczenia poszczególnych punktów technicznych transmisji danych są 

szczegółowo opisane w odpowiednich podrozdziałach 1.2.4. 

1.2.5.1.3 Procedury prawne 

W systemie zaproponowano zasatosowanie różnego rodzaju mediów transmisyjnych. W 

przypadku wykorzystania istniejących łączy, należących do innych podmiotów, nie ma 

dodatkowych wymagań prawnych. Również w przypadku zastosowania pasm 

nielicencjonowanych nie ma potrzeby występowania o dodatkowe zezwolenia.  

1.2.5.2 Rozbudowa sieci łączności VHF w systemie RIS 

1.2.5.2.1 Założenia funkcjonalne 

Zharmonizowane usługi informacji rzecznej wymagają sprawnego i szybkiego przepływu 

informacji. Jako, że jednym z głównych uczestników wymiany informacji jest statek żeglugi 

śródlądowej, łączność radiowa jest podstawowym sposobem komunikacji między jednostkami. 

W żegludze śródlądowej i morskiej powszechnie wykorzystywana jest łączność 

radiotelefoniczna w paśmie VHF. Rolą sieci łączności VHF jest zapewnienie niezawodnej 

łączności VHF na obszarze RIS 24 godziny na dobę przez cały rok.  

Wszystkie stacje bazowe VHF będą połączone wykorzystując sieć transmisji danych z 

główną serwerownią. Aplikacje operatorskie (Centrum i Podcentrum RIS ) umożliwią zdalne 

sterowanie stacjami bazowymi VHF, prowadzenie nasłuchu oraz udzielanie odpowiedzi przez 

operatorów RIS. 

Kapitanowie statków korzystają z własnych sensorów i systemów. Jednym z nich jest 

łączność głosowa VHF. Łączność radiotelefoniczna statek – statek, powinna być prowadzona 

wyłącznie na częstotliwości 156,600 MHz – kanał 10 VHF. Kanał ten może być 
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wykorzystywany również do odbioru informacji nawigacyjnych. Na przykład w wypadku 

nagłego niebezpieczeństwa (np. blokady toru wodnego) RZGW na tym kanale może przekazać 

odpowiednią informację. Dzieje się to sporadycznie, gdyż nie ma praktyki regularnego 

nadawania komunikatów dla kapitanów przez radio. Kanał 10 jest jedynym kanałem, na którym 

nasłuch jest obowiązkowy. Drugim istotnym kanałem jest kanał 74 (156,725 MHz), na którym 

realizowana jest łączność radiotelefoniczna statek – ląd, zarówno z administracją żeglugową, 

jak i z administracją drogi wodnej.  

Obowiązek składania meldunku dotyczy wyłącznie kierowników statków i zestawów 

przewożących materiały niebezpieczne – rozdział 8, §8.01 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych 

drogach wodnych. W celu złożenia meldunku kapitan jednostki powinien w punkcie kontroli 

ruchu wskazanym przez dyrektora Urzędu zgłosić się radiotelefonicznie (kanał 74 VHF lub 

inny wskazany przez znak B.11b) w celu poinformowania o zamiarze wejścia na drogę wodną 

oraz podania informacji szczegółowych na temat jednostki, pozycji oraz rodzaju i tonażu 

ładunku niebezpiecznego, jak również liczbie osób przebywających na jednostce.  

Zakłada się, że wybudowana infrastruktura obejmująca centrum RIS oraz stacje bazowe 

będą pozwalały na prowadzenie skutecznej łączności radiowej na całym odcinku rzeki Odry w 

do mostu autostradowego w Świecku oraz fragmencie dolnej Warty jednocześnie na dwóch 

kanałach radiowych niezależnie od siebie. 

System łączności musi wspierać automatykę pracy sieci radiowej (tzw. voting). Ponieważ 

system łączności VHF będzie zbudowany z wielu stacji bazowych prowadzących jednoczesny 

nasłuch na tych samych kanałach radiowych konieczne jest zastosowanie mechanizmu, który 

zapewni przekazywanie do stanowisk operatorów (konsoli operatorskich) sygnału 

akustycznego tylko z jednej stacji bazowej, tej która w danym momencie odbiera najmocniejszy 

sygnał radiowy na danym kanale radiowym. Jednocześnie wymagane jest aby operator konsoli 

miał czytelną sygnalizację, z której stacji bazowej i z którego kierunku systemu antenowego tej 

stacji bazowej jest odbierany aktualnie sygnał słyszalny na konsoli operatorskiej. 

Wymagane jest aby system zapewniał dekodowanie identyfikatorów statków w standardzie 

ATIS. Wymagane jest również przechowywanie w systemie i wizualizacja na konsolach 

operatorskich informacji o ostatnich połączeniach ze statkami wraz z ich identyfikatorami 

ATIS. 

Zakłada się, że system będzie wyposażony w moduł rejestrujący całą prowadzoną 

korespondencję radiową wraz z dokładnymi znacznikami czasowymi i identyfikatorami ATIS. 

Podsystem rejestracji powinien: 



103 

 

 umożliwiać dostęp z konsoli do odsłuchu rozmów prowadzonych w przeciągu ostatnich 

kilku godzin; 

 mieć pojemność pozwalającą na rejestrację bez ograniczeń z wykorzystaniem macierzy 

dyskowej; 

 być wyposażony w mechanizmy do filtrowania nagrań, ich archiwizacji oraz eksportu 

do plików w typowych formatach dźwiękowych (m.in. wav, mp3) za pomocą 

dedykowanego oprogramowania. 

1.2.5.2.2 Lokalizacje 

 Dobór lokalizacji i ilości stacji brzegowych musi spełniać następujące warunki: 

 zapewnienie niezawodnego pokrycia całego obsługiwanego obszaru; 

 warunki ekonomiczne – niskie koszty eksploatacji i optymalne nakłady inwestycyjne; 

 możliwość szybkiej realizacji bez naruszania zasad obowiązujących w obszarach 

Natura 2000. 

W obecnie istniejącym RIS Dolnej Odry wykorzystuje się jedną stację brzegową 

umieszczoną na elewatorze Ewa.  

W celu pokrycia zasięgiem VHF całego odcinka Odry będącego przedmiotem pełnego 

wdrożenia RIS wymagane jest zainstalowanie kilku stacji brzegowych VHF. W celu 

sprawdzenia analizy zasięgu wykonano analizę propagacyjną. Po przeprowadzeniu analizy 

propagacyjnej oraz wykonaniu szczegółowych obliczeń symulacyjnych proponowane poniżej 

lokalizacje stacji bazowych pozwolą na zapewnienie zasięgów radiowych dla wszystkich 

odcinków rzeki Odry (od Szczecina do ujścia Nysy Łużyckiej) oraz Warty (od Kostrzyna do 

ujścia Noteci) ze statkami wyposażonymi w radiotelefony z instalacjami antenowymi 

umieszczonymi na wysokości 1 m powyżej poziomu lustra wody. 

Metodyka i parametry symulacji zasięgów radiowych 

Teoretycznie dla prawidłowej łączności radiowej wymagane jest wytworzenie przez stacje 

ruchome (SR) sygnału użytecznego na antenie stacji bazowej (SB) na poziomie powyżej 

czułości odbiornika, która wynosi dla kanału o szerokości 12,5 kHz przy SINAD 12 dB 0,35μV 

tj. powyżej -124 dBm. Przy czym szumy tła spectrum radiowego czyli sygnały zakłócające 

muszą być na poziomie niższym od progu czułości SB.  

Wykonane latem 2015 roku pomiary spectrum radiowego na zaciskach anteny SB w JRG 

PSP w Kostrzynie n/O.4 wykazują, że tzw. szum tła w badanym paśmie 146-152 MHz wynoszą 

nawet -93dBm tj. znacznie powyżej czułości odbiornika SB, co wpływa na niego odczulająco. 
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Należy założyć, że podobny wynik będzie dla pasma pracy sieci radiokomunikacyjnej VHF w 

ramach RIS tj. 154-164 MHz. Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki pomiarów spectrum 

radiowego w JRG KP Kostrzyn n/O. 4  

 

Rysunek 1.15 Wyniki pomiarów spectrum radiowego w JRG KP Kostrzyn n/O. 4. 

Źródło: opracowanie własne. 

Oznacza to, że dla przeprowadzenia poprawnej łączności radiowej na zaciskach anteny SB 

musi zostać zarejestrowany sygnał użyteczny od SR na poziomie powyżej -93 dBm. Przy czym 

dla zachowania odstępu S/N zalecanego przez producentów radiotelefonów na poziomie 20 dB 

należy założyć, że dla uzyskania pewnej i poprawnej łączności radiowej na kierunku radiowym 

SR-SB należy przyjąć min. poziom sygnału -73 dBm. 

Metodyka i parametry symulacji zasięgów radiowych 

Dla wykonania obliczeń zasięgowych systemu łączności VHF dedykowanego dla systemu 

VHF w ramach RIS dla rzeki Odry wykorzystano cyfrową mapę wysokościową o 

rozdzielczości poziomej 100 m odniesioną do WGS84. Do obliczeń propagacyjnych 

wykorzystano program symulacyjny, którego działanie oparte jest na opisanym przez ITU-R 

modelu propagacyjnym Longley-Rice wykorzystującym stworzone przez Instytut 

Telekomunikacji USA modele terenu ITM z uwzględnieniem 14 klas rodzaju terenu. Zgodnie 

z tym modelem zasięg użyteczny definiuje się jako odległość od anteny nadawczej, w których 

wartość zastępczego natężenia pola elektromagnetycznego przekroczona jest w 50% czasu i 

50% miejsc. 

Dla pasma 154-164 MHz do obliczeń propagacyjnych sygnału użytecznego przyjmuje się 

zgodnie z ITU-R P.1546-4 minimalną wartość poziomu sygnału Emin = 35 dBμV/m. Poniżej 

przedstawiono parametry techniczne i terenowe urządzeń i anten zaimplementowane do 

obliczeń zasięgowych:  
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Stacja bazowa simpleksowa :  

a) pasmo pracy 152-162 MHz, 

b) kabel antenowy CNT-400,  

c) wysokość zawieszenia anteny 14 m n.p.t. , 24m n.p.t., 40 m n.p.t.,  

d) zysk anteny 5 dBi, 7,8dBi oraz 10,5 dBi,  

e) średnie tłumienie toru antenowego uwzględniające długość i rodzaj kabla, złącza 3,5 

dB,  

f) moc nadawania TX 10 W oraz 5 W,  

g) czułość odbiornika nominalna 0,35 μV,  

h) użyteczna czułość odbiornika 3,5 μV z uwzględnieniem szumów tła.  

Stacja ruchoma :  

a) moc nadawania - 10 W,  

b) czułość odbiornika nominalna - 0,35 μV,  

c) czułość odbiornika użyteczna - 3,5 μV,  

d) wysokość zawieszenia anteny - 1m n.p.t.,  

e) zysk anteny radiotelefonu mobilnego - 0 dBi,  

f) tłumienie toru antenowego uwzględniające długość i rodzaj kabla, złącza - 2 dB. 

W obliczeniach uwzględniono także następujące pozostałe parametry ogólne:  

 Względna przewodność ziemi wg. ITU-R P.832-2: 10 (S/m); 

 Względna przenikalność elektryczna ziemi wg. ITU-R P.527-3: 15; 

 Wartość zastępczego natężenia pola elektromagnetycznego przekroczona w 50%, czasu 

i 50% miejsc wg ITU-R P.1546-4 powiększona z uwagi na szumy tła: 39 dBμV/m; 

 poziom zróżnicowania powierzchni ziemi wg. ITU-R P.453-9: 301;  

 Symulacje zasięgów radiowych przeprowadzono dla 3 typów anten kierunkowych : 

a) antena SIRIO WY 140-6N,  

b) antena PROCOM S.6Y,  

c) antena Lambda LAT4EYV. 

 Symulacje zostały przeprowadzone dla czterech lokalizacji bazowych :  

 JAZ Widuchowa;  

 Nadzór Wodny RZGW Gozdowice;  

 Kostrzyn Podcentrum RIS;  

 Nadzór Wodny RZGW Słubice.  
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Uwzględniając charakterystyki anten dobrano azymuty promieniowania wiązki głównej w 

płaszczyźnie E dla każdej z dwóch planowanych anten podłączonych do dedykowanej stacji 

bazowej:  

 JAZ Widuchowa 200 i 1980; 

 Nadzór Wodny RZGW Gozdowice 3050 i 1350,; 

 Podcentrum RIS Kostrzyn n/O 3100 i 1900; 

 Nadzór Wodny RZGW Słubice 3580 i 1400. 

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem HCM, które definiuje wartości progowe dla 

częstotliwości wymagających koordynacji transgranicznej oraz zaleceniem CEPT TR25/08 

wyznaczono także zasięgi zakłóceniowe dla planowanego systemu VHF. Do obliczeń zasięgów 

zakłóceniowych wykorzystano metodę według zalecenia ITUR-370 – 6. Zgodnie z 

porozumieniem HCM przyjęto modyfikowaną stacje bazową sieci, przyjmując do obliczeń 

wartości dopuszczalnego natężenia pola zakłóceń E>= 12 dBμV/m oraz wysokość anteny 

zakłócającej Haz=10 (m) npt, w oparciu o decylowe krzywe propagacji F(10,50). Należy 

zauważyć, że porozumienie HCM dopuszcza poziom sygnału zakłócającego E>= 12 dBμV/m 

w odległości do 80 km w głąb terytorium państwa sąsiedniego licząc od granicy państwa. 
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Rysunek 1.16 Zasięgi użyteczne stacji bazowych w biegu Odry z antenami kierunkowymi – bez stacji bazowych Cedynia i 

Świerkocin oraz bez anten kierunkowych o azymucie 75o w Podcentrum Kostrzyn. 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza zasięgów zakłócających przeprowadzona na przykładzie stacji bazowej w 

Podcentrum RIS Kostrzyn n/O wykazała, że przy mocy TX=10W w przypadku zastosowania 

anteny PROCOM mogą wystąpić przekroczenia odległości 80 km w głąb RFN dla sygnału 

zakłócającego E>=12 dBμV/m. W przypadku zastosowania pozostałych anten przekroczenia 

nie występują. 

Dodatkowo wykonano obliczenia propagacyjne dla fragmentu rzeki Warty. Symulacje 

zostały przeprowadzone dla dwóch lokalizacji bazowych :  

• Nadzór Wodny Świerkocin; 

• Kostrzyn Podcentrum RIS. 
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Uwzględniając charakterystyki anten dobrano azymuty promieniowania wiązki głównej w 

płaszczyźnie E dla każdej z planowanych anten podłączonych do dedykowanej stacji bazowej:  

• Podcentrum RIS Kostrzyn n/O 750; 

• Nadzór Wodny Świerkocin 820. 

 

Rysunek 1.17 Zasięgi użyteczne stacji bazowych w dolnym biegu Warty z antenami kierunkowymi – stacja bazowa Świerkocin 

oraz anteny kierunkowe o azymucie 75 o w Podcentrum Kostrzyn.. 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzone analizy pokazały (Rysunek 1.16 oraz Rysunek 1.17), że do czterech 

wstępnie planowanych stacji bazowych VHF (Jaz Widuchowa, Nadzór wodny RZGW 

Gozdowice, Kostrzyn Podcentrum RIS, Nadzór wodny RZGW Słubice) należy dodać piątą 

stację bazową w Cedyni (jest to związane z ukształtowaniem terenu) oraz szóstą stację w 

Nadzorze Wodnym w Świerkocinie (by pokryć wymagany odcinek Warty). 
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1.2.5.2.3 Procedury prawne 

Przed instalacją i uruchomieniem podsystemu łączności radiowej VHF należy 

przygotować wnioski o wydanie pozwoleń radiowych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 

(UKE) dla wszystkich stacji bazowych będących przedmiotem opracowania. Uruchomienie 

testowe i produkcyjne stacji bazowych może nastąpić po uzyskaniu pozwoleń radiowych z 

UKE. 

Należy uzyskać wymagane prawem zgody, pozwolenia lub decyzje wynikające z prawa 

budowlanego i prawa o ochronie środowiska (w tym z uwzględnianiem obszarów Natura 2000). 

1.2.6 Aktualizacja oprogramowania i urządzeń specjalistycznych Centrum RIS  

Centrum RIS jest głównym elementem budowanego systemu. W tym miejscu dane 

spływające z sensorów za pomocą sieci transmisji danych są gromadzone i przetwarzane po to, 

żeby w postaci odpowiednich usług trafić do użytkowników. Kluczem do realizacji pożądanych 

funkcjonalności jest oprogramowanie i urządzenia specjalistyczne, które przetwarzają dane 

automatycznie lub też są narzędziami w dyspozycji operatorów RIS. W niniejszym 

podrozdziale zdefiniowano zakres funkcjonalny poszczególnych komponentów 

oprogramowania, który szczegółowo rozwinięto w podrozdziale 2.6. 

Oprogramowanie RIS składa się z następujących modułów: 

 śledzenie i namierzanie; 

 komunikaty dla kierowników statków; 

 informacje hydrometeorologiczne; 

 elektroniczne raportowanie statków; 

 międzynarodowa wymiana danych; 

 monitoring segmentu DGPS; 

 moduł zarządzania danymi referencyjnymi; 

 komponenty integrujące usługi w Centrum RIS; 

 komponenty udostępniania usług i danych w środowisku sieciowym. 

Trzy pierwsze elementy obejmują bezpośrednio kluczowe technologie RIS i stanowią bazę 

systemu. Szczególną rolę zajmują także komponenty integracji usług, obejmujące szeroko 

pojęte zarządzanie danymi i użytkownikami w Centrum RIS, a także komponenty 

udostępniania usług obejmujące zarządzanie danymi i użytkownikami zewnętrznymi. 
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1.2.6.1 Śledzenie i namierzanie 

Moduł śledzenia i namierzania jest najbardziej rozbudowanym elementem w Centrum RIS. 

Integruje on bowiem w sobie informacje pozyskane za pomocą systemów AIS, kamer 

monitorujących, radaru, czujników meteorologicznych i wodowskazów. Śledzenie i 

namierzanie statków zwykło się traktować wspólnie, jednak formalnie są to dwie odrębne 

funkcje oferowane przez system. „Śledzenie statku oznacza funkcję utrzymywania na bieżąco 

informacji o stanie statku, takich jak jego aktualna pozycja i charakterystyka, połączonych – 

jeśli to konieczne – z danymi na temat ładunku i przesyłek. Namierzanie statku oznacza 

wyszukiwanie informacji o położeniu statku oraz – w razie potrzeby – danych o ładunku 

przesyłkach i wyposażeniu” (Rozporządzenie Komisji (WE) 414/2007). Namierzanie jest 

zatem funkcją bardziej bazodanową i opierającą się na zapisanych informacjach, podczas gdy 

śledzenie jest bardziej związane z monitorowaniem toru wodnego. Samo monitorowanie ruchu 

statków jest zdefiniowane według najnowszego Rozporządzenia jako „dostarczanie ważnych 

informacji na temat ruchu statków na danym obszarze RIS. Dotyczy to identyfikatora statku, 

jego położenia, (rodzaju przewożonego ładunku) i portu przeznaczenia” (Rozporządzenie 

Komisji (WE) 689/2012). Jako przykładowe technologie wykorzystywane w aspekcie realizacji 

śledzenia i namierzania wskazywane są AIS oraz ERI. Praktyka wdrożenia pilotażowego 

pokazała, że istotną rolę zwłaszcza w aspekcie śledzenia i monitorowania pełnić może także 

system nadzoru wizyjnego kamerami monitorującymi oraz system łączności głosowej VHF, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy system ERI nie jest używany. Dodatkowo wykorzystany może być 

także radar, który jest z kolei podstawową technologią w budowaniu tzw. Taktycznego obrazu 

ruchu (TTI).  

Taktyczne informacje o ruchu oznaczają informacje wpływające na natychmiastowe 

decyzje podejmowane przez kapitana lub operatora VTT (jeżeli usługa zarządzania ruchem jest 

wprowadzona) odnośnie do bieżącej sytuacji żeglugowej i najbliższego otoczenia. Taktyczny 

obraz ruchu zawiera informacje na temat położenia i wszystkich statków wykrytych przez radar 

wyświetlane na elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz – o ile są dostępne – zewnętrzne 

informacje na temat ruchu, jak dane pochodzące z systemu AIS. TTI są dostępne na pokładzie 

statku lub na lądzie, np. w centrum VTT, jeżeli wprowadzono usługę VTT. Strategiczne 

informacje o ruchu oznaczają natomiast informacje wpływające na średnio- i długoterminowe 

decyzje użytkowników RIS. Strategiczny obraz ruchu przyczynia się do wzrostu możliwości 

planowania decyzji w związku z bezpieczeństwem i wydajnością podróży. Strategiczny obraz 

ruchu zostaje wypracowany w Centrum RIS i jest dostarczany użytkownikom na żądanie. 

Uwzględnia on wszystkie stosowne statki znajdujące się w danej strefie RIS, wraz z ich 
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charakterystyką, ładunkiem i położeniem; informacje, przekazywane ustnie – drogą radiową – 

lub elektronicznie, są przechowywane w bazie danych i przedstawiane w formie tabeli lub na 

mapie elektronicznej. Strategicznych informacji o ruchu udziela centrum RIS/VTT lub biuro. 

(Rozporządzenie Komisji (WE) 689/2012) 

W proponowanej koncepcji nacisk położono na tworzenie strategicznego obrazu ruchu 

oraz bieżącego monitoringu na podstawie systemu AIS oraz kamer monitorujących, podczas 

gdy taktyczny obraz ruchu jest wytwarzany bezpośrednio na statkach. Dane z systemu AIS są 

wyświetlane na elektronicznej mapie nawigacyjnej, zgodnie ze standardami Inland ECDIS oraz 

Inland ENC. Dane o statkach powinny być uzupełnione dodatkowo o dane 

hydrometeorologiczne z sensorów własnych oraz o komunikaty dla kapitanów. Kamery 

monitorujące stanowią niezależne zobrazowanie, podobnie jak dostępna jest osobna konsola 

VHF. 

Funkcje śledzenia i namierzania w Centrum RIS są realizowane w oparciu o podsystem 

VTT (z ang. Vessel Tracking and Tracing), składający się z następujących komponentów: 

 stanowisko operatora VTT; 

 stanowisko wizualizacyjne VTT; 

 aplikacja VTT;  

 moduł monitoringu wizyjnego kamerami monitorującymi; 

 moduł łączności głosowej VHF; 

 serwery bazodanowe i bazy danych; 

 moduł diagnostyczny – wspólny z innymi elementami infrastruktury; 

 wspólne z innymi usługami moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji; 

 moduł konfiguracji systemu. 

Centralnym elementem podsystemu VTT są bazy danych AIS, kamery monitorujące, VHF 

oraz dodatkowo baza danych obrazów radarowych (dla już istniejących radarów we wdrożeniu 

pilotażowym). Są one obsługiwane przez dedykowany serwer VTT i fizycznie znajdują się w 

Centrum RIS podobnie jak pozostałe elementy oprogramowania i urządzenia specjalistyczne 

VTT (np. konsole VHF, czy kamery monitorujące). Zintegrowane w spójny podsystem 

śledzenia i namierzania pozwalają one na realizację następujących kluczowych funkcji VTT: 

 odbieranie danych AIS z segmentu sensorów poprzez segment transmisji danych; 

 dekodowanie wszystkich nieuszkodzonych komunikatów AIS zgodnie z najnowszą 

wersją standardu VTT; 
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 odbieranie obrazu wizyjnego z kamer w segmencie sensorów poprzez segment 

transmisji danych; 

 umożliwianie prowadzenia dwukierunkowej łączności VHF w całym obszarze RIS; 

 odbieranie obrazu radarowego z segmentu sensorów poprzez segment transmisji danych 

(dotyczy radarów już zainstalowanych we wdrożeniu pilotażowym); 

 przechowywanie danych AIS, obrazu wideo, łączności VHF oraz obrazu radarowego w 

odpowiednich bazach danych; 

 wyświetlenie na ENC strategicznego obrazu ruchu na stanowisku operacyjnym VTT 

oraz na stanowisku wizualizacyjnym VTT w Centrum RIS, na podstawie danych AIS; 

 wyświetlenie obrazu wizyjnego z kamer na stanowisku operacyjnym VTT; 

 sterowanie kamerami za pomocą dedykowanej konsoli operatorskiej na stanowisku 

VTT; 

 sterowanie parametrami realizacji łączności głosowej VHF za pomocą dedykowanej 

konsoli operatorskiej; 

 integracja z systemem VHF w celu wizualizacji identyfikatora ATIS oraz korelacji z 

numerem MMSI aktywnych obiektów AIS;  

 integracja z systemem NtS w celu wyświetlenia na mapie komunikatów dla 

kierowników statków oraz informacji hydrometeorologicznych powiązanych za 

pomocą RIS Index; 

 odbieranie i wyświetlanie wiadomości tekstowych SRM AIS odbieranych ze statków 

poprzez segment stacji bazowych za pomocą segmentu transmisji danych; 

 wysyłanie wiadomości tekstowych SRM AIS do statków poprzez segment stacji 

bazowych za pomocą segmentu transmisji danych; 

 dostęp do aktualnych i archiwalnych informacji z baz danych; 

 udostępnienie interfejsu sprzętowo-programowego pozwalającego na udostępnienie 

aktualnych i archiwalnych danych AIS oraz kamer monitorujących dla autoryzowanych 

użytkowników zewnętrznych; 

 konfiguracja stanowiska i jego elementów; 

 interfejs do innych komponentów RIS. 

Kluczowe w aspekcie realizacji powyższych funkcjonalności jest stanowisko operatora 

VTT. Pozwala ono operatorowi na zarządzanie realizacją usług śledzenia i namierzania. 

Stanowisko ma umożliwić przede wszystkim efektywną obserwację obiektów AIS na 

elektronicznej mapie nawigacyjnej, jak również obrazu kamer oraz realizację efektywnej 
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łączności VHF. W sensie prezentacji STI rozwinięciem stanowiska operatora jest stanowisko 

wizualizacyjne VTT. Składa się ono z kliku monitorów dużych rozmiarów, skonfigurowanych 

na pełnienie roli ściany wizyjnej. W związku z tym jego zasadniczą funkcją jest prezentacja w 

sposób szczegółowy strategicznego obrazu ruchu oraz informacji o torach wodnych. Pod 

względem wizualizacyjnym jest, zatem rozbudowaną wersją stanowiska operatora VTT, ale 

jest pozbawiony pozostałych funkcji.  

Do zarządzania prezentacją na obu stanowiskach VTT służą dedykowane aplikacje, 

pozwalające także na konfigurację stanowiska i wszystkich jego elementów. Jest ona w istocie 

lądowym odpowiednikiem przeglądarki Inland ECDIS, rozbudowanej pod kątem dodatkowych 

funkcji. Głównym jej zadaniem jest wyświetlenie strategicznego obrazu ruchu na śródlądowej 

mapie nawigacyjnej (śledzenie) jak również umożliwienie przeszukania akwenu i bazy danych 

pod kątem znalezienia statku (namierzanie). Aplikacja powinna bazować na najnowszym 

standardzie Inland ECDIS (na chwilę obecną wersja 2.3) i spełniać jego wymagania. 

Najistotniejszą kwestią obok wyświetlenia mapy Inland ENC jest prezentacja obiektów z AIS. 

Dodatkowo na mapie powinny być wyświetlone kamery wraz z etykietami, komunikaty dla 

kapitanów oraz informacje hydrometeorologiczne pozycjonowane na podstawie RIS Index. 

Zgodnie z intencją Zamawiającego, aplikacja VTT powinna być także zintegrowana z 

odbiornikiem ATIS. Funkcjonalność stanowiska operatora VTT jest uzupełniona także poprzez 

moduł monitoringu wizyjnego kamerami monitorującymi oraz moduł łączności VHF.  

Moduł monitoringu wizyjnego powinien umożliwiać obserwację wybranych lokalizacji w 

trybie rzeczywistym za pomocą systemu kamer monitorujących. Lokalizacja kamer, jak 

również zagadnienia związane z przesyłem danych wideo, zostały przedstawione we 

wcześniejszych rozdziałach opracowania. Zasadnicze komponenty modułu to aplikacja 

sterująca oraz system rejestracji danych w oparciu o dedykowaną bazę danych. Moduł 

monitoringu powinien pozwalać na realizację monitoringu przy założeniach, że jest to system 

otwarty, cyfrowy, oparty o technologię IP, który pozwala na obsługę obrazu w jakości FullHD. 

Moduł powinien umożliwiać sprawne sterowanie kamerami ruchomymi. Dane z kamer 

powinny być dostępne on-line, jak również rejestrowane, przy czym dane zarejestrowane 

powinny być zabezpieczone przed modyfikacją. Powinna istnieć możliwość udostępnienia 

strumienia z kamer monitorujących oraz danych archiwalnych. 

Moduł łączności VHF powinien pozwalać na realizację dwukierunkowej łączności VHF 

poprzez odpowiednie oprogramowanie oraz urządzenia akustyczne. Powinna istnieć możliwość 

sterowania parametrami łączności, w tym doboru kanałów VHF. W proponowanym 

rozwiązaniu system sam powinien automatycznie wybierać stację brzegową, za pomocą której 
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będzie realizowana łączność na podstawie siły odbieranego sygnału. Moduł łączności powinien 

być wyposażony w niezależną od operatora aplikację służącą do realizacji dostępu wielu 

użytkowników jednocześnie zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, zarządzaniem siecią i 

przesyłem danych, kontroli stanu urządzeń poprzez sieć. Dodatkowo system łączności VHF 

powinien być objęty systemem nadzoru sprawności eksploatacyjnej.  

Wszelkie dane przetwarzane w podsystemie VTT powinny być gromadzone w 

odpowiednich bazach danych, przy czym dane wideo (kamery i radary) powinny być 

gromadzone przez okres co najmniej 30 dni, a pozostałe bez limitu czasowego. Oznacza to 

równoległe funkcjonowanie i zapis danych do bazy danych AIS, kamer monitorujących, VHF 

oraz radarowych, zwanych ogólnie (wraz z bazami innych sensorów) bazami danych sensorów. 

Zawierają one w sobie dane odbierane przez brzegowe segmenty sieci poszczególnego typu 

sensorów. Dane powinny być na bieżąco przekazywane ze stacji bazowych do baz danych w 

Centrum RIS przez system transmisji danych, a czas dostępu do danych powinien być możliwie 

najkrótszy. Jednocześnie koncepcja systemu zakłada możliwość udostępnienia wybranych 

danych wideo lokalnie równolegle z transmisją do Centrum RIS. Przykładem może tu być 

Podcentrum RIS, które powinno mieć dostęp do danych gromadzonych w stacji kamer w 

Kostrzynie nad Odrą niezależnie od Centrum RIS.  

Aby zapewnić możliwość wielokryterialnego przeszukiwania bazy danych AIS, zaleca się, 

aby wszystkie komunikaty AIS były uzupełniane, co najmniej o następujące informacje 

dodatkowe (jeżeli nie są dodawane przez stację bazową): 

 stempel czasowy odbioru komunikatu przez stację bazową (zwykle UTC); 

 MMSI odbierającej stacji bazowej; 

 rozkodowany typ komunikatu; 

 rozkodowane MMSI nadawcy komunikatu. 

Dodatkowo, aby ułatwić przeszukiwanie bazy danych, powinna ona zawierać w osobnych 

tabelach, przechowywane w rozkodowanej, czytelnej dla operatora formie pożądane 

komunikaty AIS. 

Aby zapewnić pożądaną wydajność baz danych radarowych i kamer monitorujących zaleca 

się, aby wszystkie rejestrowane obrazy były uzupełniane, co najmniej o następujące informacje 

dodatkowe: 

 stempel czasowy odebrania obrazu ze stacji radarowej (zwykle UTC); 

 identyfikator sensora. 
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Bazy danych powinny pozwalać na automatyczną cyfrową rejestrację obrazów w trybie 

ciągłym z wykorzystaniem kompresji MPEG-4. Zapis danych w bazie powinien być 

realizowany w czasie rzeczywistym i nie powinien mieć wpływu na bieżącą obserwację. 

Jednocześnie czas dostępu do danych powinien być możliwie najkrótszy. Dane w 

nieprzetworzonej formie powinny być w krótkim czasie dostępne dla użytkownika, a w dłuższej 

perspektywie czasowej powinny być kompresowane i archiwizowane. 

Baza danych VHF powinna być zorganizowana w sposób analogiczny do bazy danych 

obrazów wizyjnych, przy czym powinny zostać zastosowane metody kompresji sygnału audio, 

np. format mp3. 

Bazy danych sensorów powinny współpracować z modułem archiwizowania i kompresji 

danych, który będzie realizowany wspólnie dla wszystkich komponentów systemu i zostanie 

opisany w dalszej części opracowania. Niezależnie od systemu archiwizacji i kompresji, w 

systemie śledzenia i namierzania powinna zostać zapewniona możliwość zapisu danych AIS i 

z kamer monitorujących na żądanie operatora tak, aby możliwe było ich odtworzenie w 

aplikacji śledzenia i namierzania oraz na konsoli kamer monitorujących, jako danych 

historycznych. Ta funkcjonalność może być szczególnie przydatna podczas występowania i 

obserwacji zdarzeń niebezpiecznych na torze wodnym. Powinna istnieć możliwość 

odtworzenia danych archiwalnych bez wpływu na bieżące funkcjonowanie systemu. 

Dodatkowo w systemie rejestracji obrazu z kamer powinna istnieć możliwość włączenia na 

żądanie użytkownika zapisu obrazu z wybranej kamery z lepszą jakością (większa ilość klatek 

na sekundę) niż zapis standardowy. 

Moduły synchronizacji czasu, autoryzacji, diagnostyczny oraz kontroli dostępu również 

powinny być realizowane wspólnie dla poszczególnych podsystemów i zostaną opisane w 

dalszej części opracowania. 

Uzupełnieniem wyposażenia informatycznego stanowiska operatora VTT jest moduł 

konfiguracji. Pozwala on po pierwsze na dobór ustawień stanowisk operatorskiego i 

wizualizacyjnego, a po drugie na konfigurację stacji bazowych AIS, kamer, radarów, systemu 

VHF oraz funkcji VTT. Konfiguracja stanowiska powinna być dostępna z poziomu graficznego 

interfejsu użytkownika na stanowisku VTT i powinna być realizowana w systemie poprzez 

zestaw plików konfiguracyjnych. Do konfiguracji sieci sensorów, w tym stacji AIS należy 

zastosować oprogramowanie sieciowe dostarczane przez producentów sensorów. 
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1.2.6.2 Komunikaty dla kierowników statków 

Komunikaty dla kierowników statków (ang. Notices to Skippers – NtS) zwane też 

komunikatami dla kapitanów lub komunikatami do kapitanów to „znormalizowana, 

zakodowania i gotowa do pobrania wiadomość, zawierająca co najmniej informacje konieczne 

do bezpiecznej żeglugi i dostarczana przynajmniej w dostępnej formie elektronicznej” 

(Dyrektywa RIS, 2005). Usługa rozpowszechniania komunikatów dla kapitanów jest jedną z 

kluczowych technologii RIS a wraz z elektroniczną mapą nawigacyjną Inland ENC stanowi 

podstawę realizacji usług informacji o torach wodnych. Według Dyrektywy RIS „Państwa 

Członkowskie zapewniają dostarczanie kierownikom statków komunikatów, zawierających 

informacje o stanie wody (lub maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu) i sytuacji lodowej na 

śródlądowych drogach wodnych”. 

Standard realizacji usługi jest opracowywany w ramach prac Grupy Ekspertów RIS ds. 

NtS. W roku 2007 obowiązująca wówczas wersja (2.7) została zaadoptowana w ramach 

Rozporządzenia Komisji (WE)/416/2007 i stała się obowiązującym prawnie standardem w 

Europie. Należy jednak pamiętać, że prace nad standardem trwają i jest on na bieżąco 

aktualizowany. Co więcej w międzyczasie pojawił się też standard realizacji usług sieciowych 

związanych z udostępnianiem NtS – NtS Web Service Standard. Planowane jest włączenie go 

do struktury standardu NtS przy okazji najbliższej rewizji rozporządzenia. Usługa 

komunikatów dla kapitanów zaimplementowana w RIS dla dolnej i granicznej Odry powinna 

być zgodna z najnowszą, na chwilę budowy wersją odpowiednich standardów.  

Istotą standaryzacji komunikatów dla kapitanów jest automatyzacja ich rozpowszechniania 

i prezentacji w sposób zrozumiały dla użytkownika poprzez zachowanie: 

 znormalizowanej struktury danych, wykorzystującej uprzednio zdefiniowane moduły 

tekstowe i zakodowanej w stopniu umożliwiającym automatyczne tłumaczenie jej 

najważniejszych treści na inne języki oraz ułatwiającym integrację komunikatów z 

systemami planowania rejsów; 

 zgodności znormalizowanej struktury danych ze stosowaną w ECDIS śródlądowym, w 

celu ułatwienia integracji komunikatów dla kapitanów w ECDIS śródlądowym. 

Głównym założeniem standardu jest zatem niezależność od jakiegokolwiek języka oraz 

kompatybilność z systemem Inland ECDIS. Dlatego też sam standard zawiera w sobie schemat 

komunikatu i usługi w formacie XML. 

W myśl Rozporządzenia 416/ 2007 znormalizowanie komunikatów dla kierowników 

statków: 
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 umożliwia automatyczne tłumaczenie najważniejszych treści zawartych w 

komunikatach na wszystkie języki krajów uczestniczących; 

 umożliwia znormalizowanie struktury zbiorów danych we wszystkich krajach 

uczestniczących; 

 zapewnia znormalizowaną postać informacji dotyczących poziomu wód; 

 ułatwia integrację komunikatów dla kierowników statków z ECDIS śródlądowym; 

 ułatwia wymianę danych między różnymi krajami; 

 umożliwia korzystanie ze standardowego słownika w połączeniu z wykazem kodów. 

Pomimo, iż część tekstu zawsze pozostanie w formie otwartego tekstu w języku 

narodowym, większość komunikatu, a przynajmniej podstawowe jego treści będą 

automatycznie tłumaczone dla użytkownika na język jego interfejsu.  

Zgodnie z najnowszą wersją standardu, rozszerzoną w stosunku do Rozporządzenia KE nr 

416/ 2007, wyszczególnia się następujące rodzaje komunikatów: 

 komunikat związany z sytuacją w ruchu i torem wodnym; 

 komunikat związany ze stanem wody; 

 komunikat o stanie wód; 

 komunikat o najmniejszych głębokościach sondowania; 

 komunikat o prześwitach pionowych; 

 komunikat o stanie zapór; 

 komunikat o zrzutach wody; 

 komunikaty dotyczące reżimu żeglugowego; 

 komunikat o przewidywanych stanach wód; 

 komunikat o najmniejszej przewidywanej głębokości sondowania; 

 komunikat o przewidywanych zrzutach wody; 

 komunikat o sytuacji lodowej; 

 komunikat lodowy; 

 komunikat pogodowy. 

Wszystkie przedstawione wyżej komunikaty powinny zostać uwzględnione w 

proponowanej implementacji RIS na Odrze. Standard komunikatów dla kierowników statków 

zakłada ich przygotowanie w formacie wiadomości XML, zaś w samym standardzie 

opracowano schemat XML (szablon) dla komunikatów dla kierowników statków. Zawiera on 

pełną definicję wszystkich elementów, łącznie z możliwymi formatami i wartościami 
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kodowymi i jest oparty na definicji XML. Pozwala to na stosunkowo prostą implementację 

usługi.  

Omawiając standard NtS należy także wspomnieć o standardzie dotyczącym tzw. RIS 

Index. Jest to tabela zawierająca unikalne kody wszystkich obiektów w obszarze RIS. Kody te 

uwzględnione w komunikacie i zapisane w mapie IENC pozwalają na jednoznaczne 

i precyzyjne przyporządkowanie komunikatu konkretnemu miejscu w przestrzeni. Sama 

struktura RIS Index również została ustandaryzowana, co zostało szerzej opisane w punkcie 

1.2.6. 

Komunikaty dla kapitanów, zgodnie ze standardem NtS Web-Services mogą być 

dystrybuowane za pomocą serwisu internetowego typu „pull” lub typu „push”, a więc 

odpowiednio, jako pobieranie komunikatów na żądanie lub zapisanie się do subskrypcji 

wiadomości dla danego obszaru. Dostępny powinien być także serwis dedykowany telefonii 

komórkowej. Serwisy internetowe wyświetlające przygotowane komunikaty dla kapitanów 

mogą oferować ich pobieranie bezpośrednio ze strony internetowej. Podczas pobierania treści 

użytkownik powinien mieć możliwość wyszukania odpowiedniego komunikatu za pomocą: 

 konkretnego odcinka drogi wodnej; 

 konkretnego odcinka drogi wodnej, określonego przez kilometr (hektometr) biegu 

rzeki;  

 okresu obowiązywania (data początkowa i data końcowa); 

 daty opublikowania komunikatu. 

Technologia usług sieciowych jest wskazywana jednoznacznie, jako kluczowa w 

rozpowszechnianiu komunikatów dla kapitanów. Jej istotą jest dostarczanie na żądanie 

informacji poprzez sieć internetową lub lokalną. W typowej implementacji aplikacja kliencka 

wysyła zapytanie do serwisu zdalnego zlokalizowanego pod określonym adresem 

internetowym URL i otrzymuje w rezultacie informację zwrotną. Zapytanie oraz odpowiedź są 

kodowane za pomocą jednego z protokołów dostępu do danych (np. SOAP).  

Komunikaty dla kapitanów w systemie RIS Odra przygotowywane są przez operatora RIS 

wyposażonego w dedykowane oprogramowanie do edycji komunikatów NTS. Dane są 

wprowadzane przez operatora NtS ręcznie w ramach specjalnego formularza (udostępniającego 

funkcje wspierające), a następnie kodowane do postaci XML wymaganej standardem. 

Komunikaty przygotowywane przez operatora w aplikacji trafiają do bazy danych NtS. Stąd za 

pomocą serwera sieciowego mogą być przekazywane do aplikacji odbierającej na komputerze 

PC lub w telefonie komórkowym lub też mogą być wysyłane automatycznie poprzez serwer e-
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mail. Baza danych NtS jest połączona z centralnym systemem archiwizacji i tworzenia kopii 

zapasowych Centrum RIS. Podlega również spójnym zasadom synchronizacji czasowej. 

Wszelkie ustawienia systemu NtS dokonywane są z poziomu aplikacji Administratora Systemu. 

Można zatem wyróżnić następujące podstawowe komponenty podsystemu NtS: 

 aplikacja operatora NtS; 

 aplikacja odbiorcy NtS; 

 serwer NtS; 

 wspólne z innymi usługami moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji; 

 moduł konfiguracji systemu. 

Aplikacja operatora poprzez interfejs uzytkownika powinna umożliwiać tworzenie, 

wyszukiwanie, przeglądanie, kasowanie i publikowanie komunikatów dla kapitanów, jak 

również modyfikację już opublikowanych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Sieciowa aplikacja odbiorcza powinna umożliwiać: 

 wyszukanie komunikatu zgodnie ze standardem; 

 wyświetlenie i pobranie komunikatu w formacie kodów (wynikających ze standardu); 

 wyświetlenie i pobranie komunikatu w formacie XML; 

 wyświetlenie i pobranie komunikatu w formacie tekstowym (txt/ pdf); 

 powiadomienie o subskrypcji komunikatu na e-mail. 

Moduł konfiguracji NtS powinien pozwalać na realizację następujących bazowych funkcji: 

 definiowanie, dodawanie i usuwanie użytkowników; 

 dodawanie, edycję i usuwanie adresów e-mail z listy do usługi subskrypcji; 

 kasowanie nieopublikowanych wiadomości. 

Na chwilę obecną ze względu na uwarunkowania prawne Centrum RIS jedynie replikuje 

komunikaty wystawiane przez RZGW, przetwarzając je ręcznie do formy zgodnej ze 

standardem NtS. 

Na koniec warto dodać, że w proponowanym podejściu zakłada się rozszerzenie 

funkcjonalności umożliwiając generowanie komunikatów meteorologicznych oraz o stanie 

wody za pomocą komunikatu 8 w systemie AIS. 

1.2.6.3 Informacje hydrometeorologiczne 

Usługa informacji o torach wodnych polega na uzupełnieniu statycznych informacji 

znajdujących się na mapie ENC informacjami dynamicznymi np. w postaci komunikatów dla 

kapitanów. Praktyka wdrożenia pilotażowego pokazała, że istotne znaczenie dla użytkowników 

dróg wodnych ma informacja hydrometeorologiczna, w tym w szczególności informacja o 
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stanie wody. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie oprócz usługi 

komunikatów dla kapitanów, niezależnego od niej serwisu hydrometeorologicznego 

bazującego na informacjach pobieranych z sensorów własnych systemu RIS. Serwis taki jako 

osobny komponent nie jest standaryzowany przez żadne przepisy związane z funkcjonowaniem 

RIS. 

Z punktu widzenia użytkownika, serwis RIS powinien być wdrożony jako aplikacja 

sieciowa, w której z poziomu przeglądarki internetowej użytkownik może uzyskać dostęp do 

graficznej i tabelarycznej informacji o aktualnych wskazaniach wodowskazów i sensorów w 

stacjach pogodowych. Całość powinna być wyświetlona na podkładzie uproszczonej mapy 

obszaru RIS lub opcjonalnie zintegrowana z zewnętrzną aplikacją dostępową do serwisu VTT. 

Z punktu widzenia operatora RIS oprócz wizualizacji informacji pochodzących z sensorów 

istotna jest także kontrola ich wskazań pod kątem poprawności funkcjonowania. Jest to 

szczególnie istotne dla informacji wodowskazowych mających bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo żeglugi. Dlatego zakłada się wykorzystanie w Centrum RIS wodowskazów 

innych podmiotów w celach kontroli poprawności wskazań. Wykonalność tego założenia 

uwarunkowana jest podpisaniem odpowiednich porozumień z IMGW oraz ze stroną niemiecką. 

1.2.6.4 Elektroniczne raportowanie statków 

Elektroniczne raportowanie statków jest, podobnie jak komunikaty dla kapitanów, jedną z 

kluczowych technologii RIS. Istota usługi polega na zgłaszaniu przez statki informacji o 

aktualnym ładunku drogą elektroniczną. Meldunki te zbierane są przez Centrum RIS, co 

pozwala na istotne uzupełnienie strategicznego obrazu ruchu budowanego w Centrum. Pełna 

funkcjonalność ERI może zostać osiągnięta dopiero przy równoległym wdrożeniu systemu 

międzynarodowej wymiany danych. Dopiero wtedy można zrealizować przesyłanie 

komunikatów ERI pomiędzy Centrami RIS. ERI w swoich założeniach, jako system europejski 

miało powodować, że wystarczyło jednorazowe złożenie meldunku przez statek w RIS wyjścia. 

Meldunek powinien być następnie przekazywany do kolejnych RIS, w obrębie których statek 

będzie przebywał. Zasadnicze problemy z pełnym wdrożeniem ERI związane są właśnie z 

wymianą danych. Ograniczenia prawne spowodowały, że pełna lub nawet częściowa 

implementacja ERI w wielu krajach nie była możliwa. Przykładem może być tu Polska. Usługa 

ERI, pomimo iż fizycznie zaimplementowana w Centrum RIS, nie była wykorzystywana ze 

względu na brak obowiązku składania elektronicznych raportów przez statki. Obowiązek 

składania meldunku dotyczy wyłącznie kierowników statków i zestawów przewożących 

materiały niebezpieczne – (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. 
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w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych), samo raportowanie 

zaś odbywa się za pomocą radiotelefonu na kanale 74. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

(Ustawa, 2006) zakłada, że należy umożliwić wymianę informacji w zakresie odbierania i 

przekazywania danych Elektronicznego Raportowania Statków. Bez względu zatem na 

istniejące uwarunkowania prawne w koncepcji systemu należy przewidzieć wdrożenie ERI, 

aby istniała potencjalna możliwość uruchomienia usługi po spełnieniu odpowiednich 

warunków prawnych. Należy zauważyć, że proponowany system raportowania elektronicznego 

umożliwi składanie takich meldunków, jednak dopóki statki nie będą zobowiązane tego robić 

system będzie właściwie bezużyteczny. Zaproponowanie odpowiednich regulacji prawnych 

dotyczących obowiązku meldunkowego leży w kompetencjach Administracji i wykracza poza 

ramy niniejszego opracowania. 

Standaryzacja usługi ERI prowadzona jest przez odpowiednią Grupę Ekspertów RIS. Sam 

standard zawiera przede wszystkim opis dostępnych komunikatów oraz sposób ich kodowania. 

Został on adaptowany przez komisję europejską w 2010 roku w postaci Rozporządzenia 

Komisji nr 164/2010 w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania 

statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na 

śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 164/2010, 

2010). Sama struktura komunikatów jest opisana w postaci schematu XML bazującego na 

odpowiedniej definicji formatu EDIFACT. Standard wyróżnia cztery typu komunikatów: 

 ERINOT (ang. Electronic Reporting International Notification Message); 

 ERIRSP (ang. Response Message); 

 BERMAN (ang. Berth Management Message); 

 PAXLST (ang. Passenger List Message). 

Zgodnie z (Rozporządzenie 164/2010) powiadomienie (komunikat) ERINOT stosuje się 

do przekazywania informacji dotyczących rejsu oraz informacji dotyczących towarów 

niebezpiecznych i bezpiecznych przewożonych na pokładzie statków przemieszczających się 

po śródlądowych drogach wodnych. Komunikat w standardzie ERINOT obejmuje trzy rodzaje 

komunikatów: 

 VES - powiadomienie władz o transporcie statkiem przekazane ze statku na ląd stały; 

 CAR - powiadomienie władz o transporcie przez przewoźnika przekazane z lądu stałego 

na ląd stały; 

 PAS - powiadomienie jednego organu przez drugi organ o przejściu statku. 
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Komunikat zwrotny ERI (ERISP), jest generowany np. przez Centrum RIS w celu 

potwierdzenia, że właściwe organy otrzymały wysłany przez statek komunikat ERI oraz może 

jednocześnie służyć, jako potwierdzenie odbioru. Zaleca się, aby otrzymanie każdego 

komunikatu ERINOT było potwierdzane przez komunikat ERIRSP. 

Komunikat dotyczący awizacji, zawinięcia, manewrów statków w porcie BERMAN łączy 

powiadomienie poprzedzające przybycie i odpowiednio ogólną deklarację w jedno 

powiadomienie. W przypadku żeglugi śródlądowej statki wysyłają komunikat BERMAN przed 

wejściem do przystani lub portu lub opuszczeniem przystani lub portu, przekazując informacje 

o godzinie wejścia do portu oraz o usługach koniecznych do zapewnienia sprawnej obsługi w 

celu wsparcia procedur i ułatwienia kontroli. W komunikacie BERMAN można wymienić 

dodatkowe wymagane usługi, które powinny być zapewnione przy cumowaniu. Wymaganymi 

elementami informacji są przewidywany czas przybycia (ETA) do punktu wejścia oraz, w razie 

potrzeby, do punktu wyjścia, a także poprzednie porty, do których zawijał statek. 

Ostatni z komunikatów – PAXLST – stosowany jest przy wymianie danych w żegludze 

śródlądowej między kapitanem bądź przewoźnikiem a wyznaczonym organem takim jak np.: 

terminale ISPS, służba celna, służba imigracyjna, policja. Komunikat ten jest również 

stosowany w celu przekazywania danych dotyczących pasażerów/załogi przez wyznaczone 

organy w kraju, z którego statek wypłynął, odpowiednim organom w kraju docelowym statku.  

Pisząc o standardzie warto zauważyć, że istnieje kilka możliwości implementacji 

wymaganego standardu. W Europie zachodniej popularny jest system BICS, który był 

stosowany jeszcze zanim wprowadzono ERI na drogi śródlądowe. BICS został wskazany w 

Studium Wykonalności jako technologia realizacji ERI w wariancie pełnym (SW, 2015). Z 

drugiej strony istnieje także technologia oparta całkowicie na standardzie ERI, a więc na 

schematach XML. Przykładem może być system zaimplementowany we wdrożeniu 

pilotażowym RIS na Odrze. 

W sensie technicznym system ERI, z punktu widzenia Centrum RIS składa się z aplikacji 

ERI wraz z graficznym interfejsem użytkownika, bazy danych ERI oraz części systemu 

Międzynarodowej Wymiany Danych (ang. International Data Exchange System), opisanego 

osobno w punkcie 1.2.6.5. Jest to zbiór rozwiązań programowych pozwalających na odbieranie 

komunikatów ERI, wysyłanie potwierdzenia i przekazywanie komunikatów do kolejnych 

Centrów ERI. System pozwala zatem realizować elektroniczne raportowanie na drodze:  

 administracja – administracja; 

 statek – administracja; 

 administracja – statek.  
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Aplikacja ERI wraz z graficznym interfejsem użytkownika pozwala na realizację dwóch 

głównych funkcjonalności, a więc wysyłania i odbierania komunikatów. Baza Danych ERI ma 

za zadanie przechowywać komunikaty ERI oraz udostępniać je jedynie dla autoryzowanych 

komunikatów. Istotnym aspektem jest tutaj status komunikatu, które najpierw są 

przygotowywane i zapisywane w bazie danych jako wersja nieopublikowana, a dopiero w 

późniejszym czasie są publikowane, a więc są wysyłane do autoryzowanych użytkowników. 

Baza Danych ERI powinna wspierać standardowe narzędzia zarządzania bazami danych. 

Zadania z zakresu ERI realizowane przez system Międzynarodowej Wymiany Danych to: 

 dostarczanie komunikatów ERI do upoważnionych użytkowników (krajowych i 

międzynarodowych za pośrednictwem systemu międzynarodowej wymiany danych) 

odpowiadając na autoryzowane żądanie lub poprzez wysyłanie powiadomienia 

(przekierowanie); 

 informowanie użytkownika o tym, że komunikat, który wcześniej otrzymał został 

zaktualizowany (zmodyfikowany lub anulowany); 

 odbiór komunikatów ERI z innych (zagranicznych) systemów międzynarodowej 

wymiany danych. 

Komunikaty ERI są wysyłane drogą internetową, dlatego istnieje konieczność 

odpowiedniej konfiguracji stanowiska ERI w systemie. 

1.2.6.5 Poprawki DGPS 

W ramach wdrożenia pilotażowego RIS zbudowano system DGPS, oparty o transmisję 

poprawek z wykorzystaniem stacji bazowych AIS. Wyniki wdrożenia pilotażowego nie 

wykazały konieczności wprowadzenia modyfikacji systemu, dlatego proponuje się, aby 

rozwiązanie zastosowane we wdrożeniu pełnym było bliźniacze w swej funkcjonalności, ale z 

uwzględnieniem zwiększonego obszaru oddziaływania systemu RIS. 

Istotą systemu dostarczania poprawek DGPS w RIS jest zapewnienie dokładnej pozycji 

statków w systemie. Dokładna pozycja statku jest podstawą do budowy wiarygodnego obrazu 

ruchu, jest bowiem wykorzystywana w statkowych transponderach, które nadają komunikaty 

pozycyjne. Budowa systemu dostarczania poprawek składa się z części sensorowej oraz 

oprogramowania monitorującego. Część sensorowa została opisana w podrozdziale 1.2.4, a w 

niniejszym punkcie skoncentrowano się na opisie oprogramowania, które powinno być 

zainstalowane w Centrum RIS. 

W ramach pilotażowego wdrożenia RIS zaproponowano wprowadzenie w obszarze RIS 

systemu dystrybucji poprawek DGPS w ramach funkcjonalności AIS z wykorzystaniem 
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komunikatów typ 17. Są one odbierane i stosowane w trybie automatycznym przez wszystkie 

odbiorniki AIS klasy A oraz śródlądowego AIS. Nie wymaga to zatem od użytkowników 

dodatkowego zakupu morskich, licencjonowanych odbiorników. Skutkiem wejścia w strefę 

odbioru poprawek i ich zastosowania jest automatyczna zmiana statusu pozycji odbiornika z 

mniej dokładnej (ang. low accuracy) na bardziej dokładną (ang. high accuracy). Warto dodać, 

że analogiczne rozwiązanie zastosowano już w większości krajów, które wprowadziły RIS.  

Stacje DGPS RIS są projektowane w tych samych lokalizacjach, co stacje bazowe AIS 

RIS, aby ułatwić połączenie odpowiednich portów komunikacyjnych. Dane wyjściowe 

poprawek stacji RS DGPS są konwertowane do postaci wiadomości AIS DGPS typ 17. W tym 

celu pomiędzy stacją DGPS, a stacją AIS są zainstalowane konwertery z odpowiednim 

oprogramowaniem do konwersji danych. Funkcjonalność ta często jest wbudowana w kontroler 

stacji bazowej AIS (jak w przypadku zastosowanych we wdrożeniu pilotażowym stacji 

bazowych). 

Stacja referencyjna DGPS generuje poprawkę na podstawie porównania aktualnej pozycji, 

wyznaczonej przez wbudowany odbiornik GPS, z zapisaną w pamięci dokładną pozycją 

odniesienia (w postaci kartezjańskich współrzędnych trójwymiarowych). Jednocześnie 

dokonywana jest ocena poszczególnych satelitów, z których wadliwe są wyłączane z 

rozwiązania pozycyjnego. Poprawka jest generowana za pomocą kodu RTCM i dostarczana do 

stacji bazowej Inland AIS. Po konwersji, poprawce przypisywana jest informacja o jej statusie 

nadawanym przez oprogramowanie monitorujące system DGPS w Centrum RIS. Jeżeli nie 

spełnia wymagań stawianych przez oprogramowanie, nie jest przekazywana dalej. Jeżeli 

wymagania są spełnione poprawka trafia na wejścia stacji bazowych, które nadają je w trybie 

automatycznym przez VHF Data Link (VDL), oprócz swoich komunikatów i w innych 

szczelinach czasowych. Poprawki są odbierane razem z innymi danymi VDL przez odbiorniki 

statkowe AIS i stosowane do wyznaczenia dokładnej pozycji np. na dla potrzeb wizualizacji 

pozycji własnej na elektronicznej mapie nawigacyjnej w systemie ECDIS. Dokładna pozycja 

jest również transmitowana przez AIS do innych statków oraz Centrum RIS (poprzez stacje 

bazowe). 

Stacja referencyjna RS DGPS zapewnia: 

 pomiar pozycji absolutnej GPS i wygenerowanie poprawek DGPS w kodzie RTCM; 

 kontrolę jakości i ocenę konstelacji GPS; 

 możliwość wysyłania wiadomości tekstowych; 

W przypadku, gdy posiada niezależny odbiornik Integrity Monitor, stacja ponadto: 
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 umożliwia kontrolę jakości poprawek różnicowych; 

 generuje status pracy stacji RS (monitorowana/niemonitorowana/ monitorowana-praca 

prawidłowa (ang. health), monitorowana - praca nieprawidłowa (ang. unhealthy)); 

 realizuje procedurę alarmowania w przypadku przekroczenia limitów dokładności; 

 umożliwia rejestrowanie statystyk pozycji DGPS (m. in. dostępność). 

Kluczową rolę w systemie pełni oprogramowanie pozwalające na stałą kontrolę stacji 

referencyjnej DGPS, z której otrzymywane są poprawki różnicowe. Umożliwia ono kontrolę 

jakości sygnału DGPS, jakości poprawek różnicowych przesyłanych ze stacji referencyjnej 

DGPS oraz kontrolę poprawek różnicowych rozsyłanych poprzez stację Inland AIS. W 

przypadku odnotowania niezgodności lub przekroczenia poziomu zaufania system, w trybie 

natychmiastowym, informuje użytkowników o zaistniałym błędzie. Oprogramowanie to jako 

część segmentu monitoringu jakości, powinno działać niezależnie od oprogramowania innych 

usług w Centrum RIS w trybie całodobowym.  

Zadaniem całego segmentu monitoringu jakości sygnału DGPS jest kontrolowanie w trybie 

ciągłym jakości pracy stacji referencyjnej DGPS i Inland AIS oraz zarządzanie nimi. W 

Centrum RIS dodatkowo zainstalowany powinien być odbiornik kontrolny AIS. Parametry 

sygnału (SS, SNR) oraz jego rozwiązanie pozycyjne powinno być oceniane przez komputer z 

odpowiednim oprogramowaniem do monitoringu integralności (ang. integrity). Pozycja własna 

odbiornika przedstawiona na odpowiednim wykresie (ang. scatterplot) powinna być 

porównywana z pozycją odniesienia i oceniana. Alarmu dla użytkowników DGPS powinien 

być generowany w czasie 10 sekund od wykrycia nieprawidłowości. 

Odbiornik monitorujący służy również do wyznaczania statystyk sygnału, między innymi 

jego dostępności, która powinna być na poziomie powyżej 99,5% w skali 2 lat. Dane 

nieprzetworzone zebrane przez segment monitoringu sygnału DGPS powinny być 

archiwizowane w bazie danych DGPS, dla późniejszego wykorzystania do sporządzania 

raportów dostępności poprawek, wykresów i sprawozdań. Baza danych powinna być włączona 

do integralnego systemu archiwizowania oraz administrowania w Centrum RIS. 

Segment monitoringu sygnału DGPS powinien również generować alarmy w przypadku 

przekroczenia założonych limitów dokładności i konstelacji GPS. Alarm powinien zostać 

wyświetlony na stanowisku wizualizacyjnym w Centrum RIS oraz na stanowisku operatora 

VTT i archiwizowany w centralnej bazie danych. 
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1.2.6.6 Międzynarodowa wymiana danych 

System międzynarodowej wymiany danych (and. International Data Exchange – IDE) jest 

odpowiedzialny za wzajemne przesyłanie informacji pomiędzy Centrami RIS. Pomimo, że idea 

harmonizacji i integracji usług na poziomie europejskim jest obecna od samego początku prac 

nad koncepcją RIS, nie istnieją dotychczas przepisy prawne, które standaryzowałyby ten proces 

(poza wymianą danych o statkach w ramach europejskiej bazy danych o statkach). Samo 

zagadnienie było natomiast przedmiotem prac co najmniej kilku pan-europejskich projektów, 

w szczególności IRIS-Europe II i IRIS-Europe III. W ramach tych projektów wypracowano 

standardy techniczne wymiany oraz utworzono założenia ram prawnych. Dokumentacja 

opisująca koncepcję międzynarodowej wymiany danych nazywana jest powszechnie w 

środowisku RIS standardem R2D2. Niektóre kraje, zwłaszcza w obszarze Dunaju podpisały 

także umowy bilateralne umożliwiające taką wymianę. 

Na chwilę obecną Polska nie jest sygnatariuszem żadnej umowy pozwalającej na realizację 

międzynarodowej wymiany danych w RIS, więc decyzja o uruchomieniu usługi zostanie 

podjęta w terminie późniejszym. Niemniej jednak wdrożony system powinien mieć 

technologiczną gotowość do realizacji tych zadań zgodnie z najnowszymi na chwilę wdrażania 

systemu standardami wypracowanymi na poziomie europejskim (w ramach grup eksperckich 

lub projektów). 

W ramach koncepcji międzynarodowej wymiany danych zakłada się przepływ 

następujących informacji: 

• dane o ruchu statków (śledzenie i namierzanie); 

• informacje o trasie i ładunku (elektroniczne raportowanie statków); 

• informacje z bazy danych o statkach (MHDS); 

• informacje o wypadkach na obszarze RIS (klasa, dotkliwość, zaangażowane jednostki, 

lokalizacja itp.), jeżeli są dostępne; 

• inne dane przewidziane do integracji z innymi systemami (np. komunikaty dla 

kapitanów). 

W sensie technicznym system jest realizowany na zasadzie usług sieciowych z 

wykorzystaniem komunikatów w formacie XML za pomocą protokołu http w Internecie. Z 

punktu widzenia użytkownika kluczowym elementem jest aplikacja kliencka pozwalająca na 

konfigurację dostępu do wymienianych danych. 



127 

 

1.2.6.7 Dane referencyjne 

Dane referencyjne w RIS są elementem spajającym wszystkie usługi RIS, a przez to 

kluczowym elementem w harmonizacji i standaryzacji RIS. Poprzez dane referencyjne należy 

rozumieć wszystkie informacje wspólnie wykorzystywane przez wiele usług, np. tablice 

słownikowe, czy indeksy lokalizacyjne. Dane te w większości są opracowywane i wydawane 

przez odpowiednie organy w poszczególnych Państwach, ale wykorzystywane w całej Europie. 

Dlatego istotna jest ich harmonizacja na poziomie europejskim. Aby zapewnić właściwą 

wymianę danych i funkcjonowanie usług, założono w koncepcji RIS następujące warunki 

dotyczące danych referencyjnych (PIANC, 2011): 

 dane referencyjne zwykle podlegają zmianom w związku z regulacjami lokalnymi lub 

międzynarodowymi. Niemniej jednak potrzeba harmonizacji i standaryzacji wymaga, 

aby dane referencyjne były stabilne i spójne; 

 dane referencyjne RIS powinny być spójne ze standardami międzynarodowymi takimi 

jak ISO, rekomendacje UNECE, czy inne, aby zapewnić pełną interoperacyjność w 

całym łańcuchu transportowym i logistycznym; 

 szczególną uwagę należy zwrócić na zarządzanie tymi danymi oraz ich dystrybucję tak, 

aby zapewnić wiarygodność danych referencyjnych.  

Zadania standaryzacji gromadzenia danych referencyjnych w Europie podjęła się 

społeczność RIS w ramach projektu PLATINA. We współpracy z organami administracyjnymi 

państw uczestniczących w projekcie zdefiniowano procedury zarządzania tymi danymi oraz 

wprowadzono narzędzie do zarządzania nimi (z ang. European Reference Data Management 

Service – ERDMS). W ten sposób dane referencyjne na poziomie europejskim (dla państw 

uczestniczących w projekcie) stały się dostępne z jednego miejsca. Dane referencyjne w RIS 

można podzielić na następujące kategorie: 

 RIS Index – indeks lokalizacji istotnych obiektów na torach wodnych w obszarach 

objętych RIS; 

 tabele kodów – przede wszystkim kody wykorzystywane w tworzeniu komunikatów 

NtS i ERI;  

 tabele referencyjne – odpowiednik słowników kodów w poszczególnych językach 

europejskich; 

 Baza Danych o Statkach (Hull Database) – przetwarzana poza ERDMS. 

Tabele kodów i tablice referencyjne są opracowywane przez różne, odpowiednie dla nich 

gremia eksperckie i nie są bezpośrednio związane z pracą operatorów RIS. Baza Danych o 
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Statkach w przyjętej w Polsce koncepcji jest opracowywana i utrzymywana poza Centrum RIS. 

Wszystkie te elementy nie zostaną uwzględnione zatem w koncepcji oprogramowania w 

Centrum RIS. Warto dodać, że ERDMS posiada gotowe narzędzia pozwalające na zarządzanie 

gromadzonymi w niej danymi i wykorzystywanie jej przez polską stronę jest tylko kwestią 

uzgodnień międzynarodowych.  

1.2.6.8 RIS Index 

Z punktu widzenia pracy operatorów RIS najistotniejszym elementem danych 

referencyjnych jest tzw. RIS Index. Jest to lista kodów lokacyjnych (ang. location code) z 

dodatkowymi informacjami opisowymi o obiektach, takich jak charakterystyka obiektu (nazwa, 

droga wodna, …), ograniczenia (głębokość tranzytowa, prześwit, …), czas otwarcia (śluzy) itp. 

(PIANC, 2011). Jako kod lokacyjny używane są kody ISRS (ang. Inland Ship Reporting 

Standard), które bazują na międzynarodowych kodach lokacyjnych ONZ, a szczegółowy opis 

zostanie zawarty w dalszej części pracy. Każdy obiekt w RIS Index opisany jest, więc za 

pomocą: 

 kodu ISRS (kodu lokacyjnego); 

 informacji o obiekcie zawierających: 

o odniesienie przestrzenne (zwykle współrzędne geograficzne); 

o atrybuty opisowe. 

RIS Index powinien być opracowany na poziomie Administracji żeglugowej w każdym 

kraju i zwykle jest przygotowywany i zarządzany przez Centrum RIS. W celu zachowania 

harmonizacji na poziomie europejskim opracowane indeksy powinny uwzględniać następujące 

wymagania: 

 być zgodne z podręcznikiem kodowania opracowanym przez Grupy Ekspertów RIS; 

 być opracowane we współpracy z potencjalnymi użytkownikami RIS, aby zaspokoić 

ich potrzeby; 

 być zgodne z założeniami zaktualizowanego załącznika do Dyrektywy RIS. 

Zakłada się, że finalne wersje RIS Index będą przechowywane i dostępne w systemie 

ERDMS.  

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że na etapie wdrożenia pilotażowego, RIS Index dla 

obszaru pilotażowego został opracowany przez operatora RIS właściwego ds. NtS. Jest on 

przechowywany lokalnie w postaci tabeli MS Excel i spełnia założenia podręcznika kodowania 

w wersji 1. RIS Index został także wprowadzony do najnowszej wersji elektronicznych map 

nawigacyjnych (wydanie z VII.2015). 
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Koncepcja opracowania RIS Index wynika z wymagań Dyrektywy RIS, które nakładają na 

Państwa obowiązek dostarczenia użytkownikom RIS informacji związanych z nawigacją oraz 

planowaniem podróży w formacie elektronicznym. Jako informacje minimalne wskazano: 

 oś toru wodnego kilometraż; 

 ograniczenia dla ruchu statków; 

 rozkład pracy infrastruktury nawigacyjnej (śluz, mostów); 

 położenie portów i obiektów przeładunkowych; 

 poziomy wody, wodowskazy. 

W wyniku intensywnych prac grup eksperckich w ostatnim czasie udostępniono nową 

wersję podręcznika kodowania – RIS Index Encoding Guide 2.0 – wydaną w czerwcu 2015 

roku. RIS Index, zgodnie z założeniami jest dokumentem w formacie *.xls, którego struktura 

jest ściśle określona i powinna być przestrzegana i jako taka została przedstawiona właśnie w 

Podręczniku Kodowania. 

Wnioski z wdrożenia pilotażowego pokazały, że prace nad RIS Index w RIS Odra 

przebiegają prawidłowo i nie wymagają dodatkowego oprogramowania specjalistycznego. RIS 

Index powinien zostać zaktualizowany, aby spełnić wymagania najnowszej wersji Podręcznika 

Kodowania i udostępnione w ERDMS. W przyszłości warto opcjonalnie rozważyć wdrożenie 

narzędzia geoinformatycznego pozwalającego na opracowanie RIS Index w technologii GIS. 

1.2.6.9 Baza danych o statkach 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polska oraz inne Państwa Członkowskie Unii 

Europejskiej mają obowiązek bezzwłocznie wprowadzić do prowadzonego przez Komisję 

elektronicznego rejestru (bazy danych o jednostkach pływających) każdy nadany europejski 

numer identyfikacyjny statku oraz jego dane identyfikacyjne (Dyrektywa 2013/49/UE). Polska 

implementacja niniejszej Dyrektywy obarcza tym obowiązkiem Dyrektora Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie. W myśl Ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 

11 września 2015. „Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie prowadzi bazę 

informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych, 

zwaną dalej „bazą danych statków”. Baza danych statków jest prowadzona w systemie 

teleinformatycznym” (Ustawa, 2015).  

W myśl powyższych przepisów w strukturze Urzędu Żeglugi Śródlądowej została 

zbudowana Baza danych o statkach, jednak znajduje się ona poza Centrum RIS i w związku z 

tym nie stanowi treści niniejszego opracowania. Należy dodać, że Centrum RIS ma i powinno 

w dalszym ciągu mieć dostęp do Bazy danych o statkach jako klient. 
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1.2.6.10 Integracja usług w Centrum RIS 

Integracja usług w Centrum RIS oznacza dostarczenie ogólnych rozwiązań 

programistycznych, wspólnych dla wszystkich modułów operacyjnych, które pozwolą na 

sprawne zarządzanie usługami, koordynację prac operatorów RIS oraz zapewnią 

bezpieczeństwo informatyczne danych i usług. Rozwiązania te mimo, iż bezpośrednio nie 

dostarczają żadnych usług, stanowią integralną część systemu oprogramowania Centrum RIS. 

Pod względem funkcjonalnym oprogramowanie integrujące można podzielić na cztery 

moduły: 

 moduł zarządzania użytkownikami: 

o system administrowania prawami dostępu dla użytkowników wewnętrznych (w 

obrębie sieci lokalnej RIS); 

o system administrowania prawami dostępu dla użytkowników zewnętrznych 

(poza siecią lokalną RIS); 

o moduł uwierzytelniania i autoryzacji; 

o baza danych użytkowników; 

 moduł zarządzania danymi: 

o system archiwizacji zasobów i dostępu do danych archiwalnych; 

o moduł udostępniania zasobów; 

o system replikacji danych; 

o system zarządzania bezpieczeństwem danych; 

o system generowania statystyk; 

 moduł serwisowo-diagnostyczny: 

o moduł zarządzania oprogramowaniem; 

o wspólne repozytorium danych źródłowych; 

o moduł monitoringu sensorów i komponentów; 

o system raportowania o błędach; 

o moduł synchronizacji czasu; 

o system prowadzenia zapisu czynności; 

 moduł administracyjny: 

o system wsparcia obiegu dokumentów typu „help desk” (ticketing); 

o system poczty elektronicznej; 

o system łączności telefonicznej. 
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Moduł zarządzania użytkownikami ma na celu wprowadzenie możliwości kontroli nad 

dostępem do poszczególnych elementów infrastruktury programowej, danych i usług w 

Centrum RIS, a także do poszczególnych danych i usług dla użytkowników zewnętrznych. 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego proces zarządzania dostępem do poszczególnych 

komponentów powinien przebiegać dwustopniowo. W modelu zarządzania należy uwzględnić 

profil użytkownika (dalej zwanego administratorem globalnym) z uprawnieniami 

administracyjnymi, który ma możliwość przyznawania uprawnień dla użytkowników, ale także 

może delegować część swoich uprawnień i tworzyć konta dla pozostałych administratorów 

(dalej zwanych administratorami lokalnymi) poszczególnych komponentów infrastruktury RIS. 

Funkcje zarządzania dostępem w obrębie danego komponentu leżą w gestii użytkownika 

lokalnego tego komponentu, ale mogą być zmodyfikowane przez administratora globalnego. 

Zarządzanie dostępem oznacza możliwość przyznania prawa do logowania się do 

poszczególnych aplikacji systemu RIS oraz dostępu do określonych danych i usług. Dostęp do 

danych może być ograniczany zarówno ze względu na rodzaj (źródło) danych, jak również ze 

względu na obszar oraz czasowo.  

Administrator globalny oraz odpowiedni administrator lokalny powinien mieć również 

możliwość zarządzania użytkownikami zewnętrznymi, tzn. znajdującymi się poza siecią LAN 

Centrum RIS. Powinna istnieć możliwość przypisania im uprawnień dostępu w obrębie usługi 

udostępniania zasobów. 

Uprawnienia użytkowników powinny być weryfikowane w module uwierzytelniania i 

autoryzacji na podstawie loginu i hasła dostępu. Wszelkie informacje dotyczące 

poszczególnych użytkowników oraz ich praw dostępu powinny być gromadzone w bazie 

danych użytkowników. 

Moduł zarządzania danymi pozwala na gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie 

danych zbieranych i przetwarzanych w systemie RIS. Dane zbierane z poszczególnych 

sensorów zapisywane będą w poszczególnych bazach danych na dyskach w serwerowni 

głównej. Dane będą dostępne w czasie rzeczywistym dla poszczególnych aplikacji operatorów 

RIS. Jednocześnie dane będą zapisywane w bazach archiwizujących. Zakłada się, że dane 

wideo będą przechowywane w serwerowni głównej przez okres, co najmniej 30 dni, a pozostałe 

dane będą przechowywane bez ograniczeń czasowych. Użytkownicy będą mogli uzyskać 

dostęp do danych na podstawie posiadanych praw dostępu poprzez dedykowane 

oprogramowanie. Oprogramowanie dostępu do danych archiwalnych powinno umożliwiać 

przeszukanie baz danych na podstawie co najmniej następujących kryteriów: 

 rodzaj danych (rodzaj sensora); 
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 ramy czasowe; 

 maksymalny rozmiar pobieranych danych. 

Rozszerzeniem modułu udostępniania danych jest moduł generowania statystyk, w ramach 

którego system ma dostarczyć użytkownikowi podstawowe statystyki dla wyselekcjonowanych 

danych z bazy danych. Użytkownik powinien mieć do dyspozycji predefiniowany zestaw 

statystyk, a także możliwość generowania statystyk niestandardowych. 

Wszystkie dane sensorów gromadzone w serwerowni głównej, poza danymi kamer wideo, 

są w czasie rzeczywistym replikowane w serwerowni zapasowej poprzez system replikowania 

danych. W ramach replikacji danych tworzone są także kopie zapasowe danych 

konfiguracyjnych i pozwalających na funkcjonowanie systemu. Główną rolą systemu w tym 

zakresie jest dostarczenie odzyskanych danych w przypadku awarii działania systemu RIS. 

Pozwala on na wznowienie pracy w jak najszybszym czasie. W zakresie funkcjonalnym ten 

element obejmuje: 

 tworzenie kopii systemu operacyjnego i wszelkich niezbędnych aplikacji wszystkich 

komputerów w centrum RIS i stacjach sensorów w celu szybkiego przywracania 

systemu po awarii; 

 tworzenie kopii plików konfiguracyjnych wszystkich konfigurowalnych komponentów 

systemu; 

 tworzenie kopii bazy danych o użytkownikach;  

 tworzenie kopii baz danych poszczególnych systemów; 

 tworzenie kopii plików zapisu czynności (ang. log files). 

Kopie zapasowe powinny być tworzone w systemie dziennym (zapisywanie zmian) oraz 

comiesięcznym (kopia całkowita), jak również przed każdą zmianą konfiguracji systemu (kopia 

całkowita). Kopie zapasowe powinny również podlegać replikacji w określonych interwałach 

czasowych. Autoryzowany użytkownik powinien mieć możliwość wyboru danych do 

replikowania. 

Wszelkie dane gromadzone w bazach danych systemu oraz replikach powinny być objęte 

systemem zarządzania bezpieczeństwem danych. Obejmuje on wyposażenie systemu w pakiet 

oprogramowania antywirusowego oraz zapobiegającego przed różnymi formami ataków jak: 

SQL injections, wirusy, konie trojańskie itp. Użytkownik powinien mieć możliwość 

konfiguracji parametrów tego oprogramowania. 

Moduł serwisowo-diagnostyczny ma za zadanie monitorowanie technicznych aspektów 

funkcjonowania infrastruktury oraz oprogramowania RIS. W ramach modułu powinno zostać 
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wdrożone oprogramowanie monitorujące dla wszystkich sensorów RIS, elementów sieci 

transmisji danych oraz komponentów programistycznych. Oprogramowanie musi przedstawiać 

graficznie status każdego elementu odwzorowując architekturę poszczególnych sieci. 

Prezentacja statusu powinna mieć charakter hierarchiczny - od pokazywania uogólnionego 

stanu wszystkich podsystemów do szczegółowego rozwinięcia każdego podsystemu na jego 

poszczególne komponenty, aby możliwe było ustalenie lokalizacji awarii. Kiedy system 

monitoringu wykryje awarię którejś z części systemu musi zareagować generując alarm. Alarm 

jest graficznie widoczny w aplikacji systemu monitoringu. Jednocześnie informacja o 

nieprawidłowej pracy danego sensora, czy komponentu lub o braku danych z sensora powinna 

zostać wysłana i wizualnie zaprezentowana na stanowisku roboczym odpowiedniego operatora 

RIS (zwykle VTT).  

Dla celów raportowania zdarzeń dla potrzeb diagnostycznych powinien zostać wdrożony 

system raportowania błędów pozwalający obsługiwać i dokumentować błędy, które pojawiają 

się w czasie użytkowania przez obsługę i operatorów systemu RIS. Zapewnia on automatyczne 

powiadamianie o błędach jak i manualne tworzenie raportów przez użytkowników systemu 

poprzez pocztę elektroniczną bądź interfejs systemu. 

Należy dodać, że część zadań diagnostycznych może być realizowana w ramach 

oprogramowania diagnostycznego dostarczanego bezpośrednio od producenta sensorów (np. 

stacji AIS). Zintegrowane oprogramowanie diagnostyczne powinno jednak replikować 

informacje o awarii sensorów. 

 Drugim zadaniem modułu serwisowo-diagnostycznego jest zapewnienie poprawności 

pracy poszczególnych komponentów infrastruktury. Oznacza to wdrożenie programistycznych 

rozwiązań pozwalających na konfigurację poszczególnych elementów systemu w tym 

kalibracji sensorów oraz konfiguracji środowisk aplikacyjnych na poszczególnych 

stanowiskach. Dla elementów wspólnych dla wszystkich stanowisk, jak np. elektroniczna mapa 

nawigacyjna, czy konfiguracja serwera NtS powinno zostać utworzone centralne repozytorium 

danych źródłowych tak, aby możliwa była zdalna aktualizacja wersji i ustawień na wszystkich 

stanowiskach. Moduł zarządzania oprogramowaniem powinien pozwalać na zdalny dostęp do 

wszystkich aplikacji RIS w tym aktualizację wszystkich ważnych pakietów oprogramowania 

systemu RIS, także poprzez zdalny dostęp. Funkcjonowanie oprogramowania również powinno 

zostać uwzględnione w ramach oprogramowania monitorującego. Każda aplikacja powinna 

być wyposażona w wewnętrzny komponent diagnostyczny, który w przypadku 

nieprawidłowego działania wysyła komunikaty modułu monitoringu. Wszystkie czynności 

dokonywane w oprogramowaniu powinny być zapisywane w ramach systemu zapisu czynności 
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(ang. logging). Jest to dokumentacja wszystkich istotnych działań systemu i aktywności jego 

użytkowników. Komponent ten, jako całość bazuje na regułach tworzenia logów przez 

poszczególne podsystemy w ramach systemu RIS. 

Elementem integrującym wszystkie komponenty w sensie czasowym jest moduł 

synchronizacji czasu. Wszystkie podsystemy, w tym te działające w stacjach sensorów 

i w centrum RIS, muszą być automatycznie synchronizowane z czasem UTC, ale dostosowane 

do lokalnej strefy czasowej z uwzględnieniem czasu zimowego. Monitorowanie i ustawianie 

zegarów lokalnych jest zadaniem centralnego modułu synchronizacji. Powinien on działać w 

trybie autonomicznym wykonując periodycznie czynności kontrolne. Uprawniony 

administrator powinien mieć możliwość konfiguracji tego modułu. 

Moduł administracyjny ma za zadania wspomóc organizację pracy w ramach Centrum 

RIS. Składa się z trzech komponentów – systemu wsparcia obiegu dokumentów, systemu 

poczty elektronicznej oraz systemu łączności telefonicznej. Istotą systemu wsparcia obiegu 

dokumentów jest przypisanie każdej sprawie realizowanej w ramach Centrum RIS zestawu 

informacji zawierających historię korespondencji w danej sprawie i aktualny status sprawy. 

Zgłoszenia są kolejno pobierane przez operatorów RIS, a po zrealizowaniu archiwizowane w 

ramach systemu. W ten sposób system wspiera tzw. elektroniczny obieg dokumentów. System 

poczty elektronicznej ma z kolei służyć do nieograniczonej wymiany poczty elektronicznej 

pomiędzy użytkownikami systemu. Serwis działa w oparciu o serwer e-mail klasy enterprise w 

centrum RIS. System łączności telefonicznej bazujący na nowoczesnej centrali telefonicznej 

pozwoli na wymianę informacji głosowej pomiędzy pracownikami Centrum RIS, a także 

pomiędzy Centrum RIS oraz zewnętrznymi interesariuszami RIS. 

1.2.6.11 Integracja usług przez interfejsy sieciowe 

Założenie otwartości systemu na użytkowników zewnętrznych wymaga wprowadzenia 

rozwiązań pozwalających na udostępnianie części danych i usług poza siecią LAN Centrum 

RIS. Zakłada się, że udostępnianie informacji na zewnątrz będzie możliwe na cztery sposoby: 

 umożliwienie pobierania danych ze strony internetowej RIS – np. udostępnianie Inland 

ENC lub komunikatów dla kierowników statków w ramach usługi FIS; 

 udostępnienie dostępowej aplikacji internetowej do wybranych danych w czasie 

rzeczywistym; 

 bezpośrednie udostępnienie strumienia danych z poszczególnych sensorów; 

 bezpośrednie udostępnienie danych z kamer; 
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 umożliwienie wyszukiwania danych archiwalnych ze strony internetowej RIS i 

wnioskowania o udostępnienie; 

 udostępnienie danych dla innych instytucji europejskich w ramach międzynarodowej 

wymiany danych. 

Pierwsza metoda jest dostępna dla wszystkich użytkowników i nie wymaga autoryzacji, 

pozostałe są udostępniane klientom, dla których przydzielono odpowiednie prawa dostępu w 

ramach modułu zarządzania użytkownikami. Dostęp do tych danych wymaga pomyślnej 

realizacji procesu autoryzacji za pomocą modułu uwierzytelniania i autoryzacji.  

W przypadku aplikacji dostępowej użytkownik po zalogowaniu do systemu ma możliwość 

wyboru, z którego modułu chce skorzystać (w ramach posiadanych uprawnień). Ze strony 

systemu RIS powinny zostać udostępnione serwisy internetowe pozwalające na dostęp do: 

 serwisu śledzenia i namierzania (VTT) 

o graficzny dostęp do pozycji statków z systemu AIS – prezentacja STI na 

podkładzie Inland ENC; 

o podgląd widoku z kamer – wybór kamery; 

 serwisu pogodowego 

o możliwość wyświetlenia aktualnej informacji o stanie wody na podkładzie 

Inland ENC; 

o możliwość wyświetlenia danych szczegółowych z poszczególnych sensorów 

meteorologicznych i wodowskazów 

o systemu łączności VHF. 

Dla upoważnionych klientów możliwe będzie także udostępnienie bezpośrednio strumieni 

danych, bez ich wizualizacji w środowisku przeglądarki internetowej. Przewiduje się 

udostępnianie strumienia danych AIS oraz strumienia danych z kamer monitoringu. 

Konieczność budowy interfejsu dostępowego leży w tej sytuacji po stronie klienta. Ze strony 

RIS musi istnieć możliwość udostępnienia takich danych wraz ze specyfikacją usługi 

dostępowej oraz sprawdzenie uprawnień użytkownika. 

Dostęp do danych archiwalnych dla użytkowników zewnętrznych powinien być możliwy 

na zasadach podobnych jak dla pracowników Centrum RIS. Użytkownicy zewnętrzni po 

zalogowaniu i potwierdzeniu praw dostępu powinni mieć możliwość przeszukiwania baz 

danych archiwalnych i na podstawie wyników wyszukiwania przeglądania katalogu dostępnych 

danych, a następnie wypełnienia wniosku o udostępnienie danych. Samo udostępnienie danych 

będzie realizowane fizycznie przez operatorów RIS.  
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1.2.7 Aktualizacja środowiska do produkcji i dystrybucji map IENC  

1.2.7.1 Cele 

Celem aktualizacji środowiska do produkcji i dystrybucji map IENC jest zwiększenie 

funkcjonalności obecnego oprogramowania systemowego oraz zwiększenie możliwości 

produkcyjnych map elektronicznych IENC.  

Pierwszy aspekt obejmuje zwiększenie funkcjonalności oprogramowania systemowego, a 

związane jest to z możliwością automatycznej i jednoczesnej aktualizacji opracowanych baz 

danych IENC w aplikacjach, które je wykorzystują. Obecnie wykonuje się to osobno dla każdej 

aplikacji systemu. 

Drugi aspekt związany jest z modernizacją oraz doposażeniem Centrum RIS w nowe stacje 

robocze oraz sprzęt pomiarowy. Doposażanie takie umożliwi wykonywanie bieżących prac w 

zakresie opracowywania oraz aktualizacji map elektronicznych. Związane z tym działania 

dotyczą tworzenia nowych baz danych IENC, opracowania podstawowych typów danych 

wykorzystywanych w tworzeniu map (dane topograficzne, hydrograficzne, batymetryczne oraz 

znaki żeglugowe) oraz pozyskiwania danych (dane terenowe, batymetryczne). Obecnie 

aktualizacją map zajmują się dwie osoby (redaktor map oraz hydrograf). Docelowo planowana 

jest rozbudowa zespołu zajmującego się produkcją i dystrybucją map, do 2 osób zajmujących 

się opracowaniem baz danych IENC oraz 3 hydrografów. W przypadku Centrum RIS oznacza 

to rozbudowę środowiska produkcji map o dwa dodatkowe stanowiska robocze oraz 

doposażenie w sprzęt pomiarowy (hydrograficzny oraz terenowy). 

1.2.7.2 Założenia funkcjonalne 

Do założeń funkcjonalnych w zakresie środowiska do produkcji i dystrybucji map IENC 

należy zaliczyć: 

 jednoczesna aktualizacja map w oprogramowaniu systemowym; 

 możliwość opracowania baz danych IENC z wykorzystaniem dedykowanego 

oprogramowania hydrograficznego; 

 możliwość opracowania danych batymetrycznych; 

 zwiększenie mobilności pomiarów batymetrycznych (pomiary z wykorzystaniem 

jednostki o małym zanurzeniu); 

 zwiększenie możliwości rozpoznania obiektów znajdujących się na dnie rzeki (systemy 

sonarowe o dużej rozdzielczości); 
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 stacje robocze umożliwiające przetwarzanie dużych zbiorów danych (dane 

batymetryczne) oraz pracę z danymi obrazowymi (wysokorozdzielcze ortoobrazy). 

1.2.7.3 Charakterystyka danych 

W procedurze produkcji map IENC wyszczególnić należy trzy podstawowe typy danych: 

1) Dane topograficzne – dane wektorowe pozyskane głównie z ortoobrazów o 

wysokiej rozdzielczości. Dodatkowymi danymi uzupełniającymi mogą być 

materiały kartograficzne lub dane pozyskane na drodze geodezyjnych pomiarów 

terenowych. Kartowanie linii brzegowej, obiektów nawigacyjnych (w tym 

hydrotechnicznych) powinno być wykonane na podstawie ortoobrazów o 

rozdzielczości piksela 0.15 m lub lepszej, z wykorzystaniem kompozycji barwnej 

RGB oraz w kolorach nierzeczywistych CIR. Opracowanie danych powinno 

odbywać się zgodnie z przyjętą metodyką fotogrametryczną, kartograficzną oraz 

geodezyjną. Dodatkowo dane mogą być pozyskane od instytucji zewnętrzych, 

prowadzących ewidencję obiektów uwzględnianych w produkcji map (np. RZGW 

Szczecin, Inspektorat Rybołówstwa Morskiego i inne). 

2) Dane hydrograficzne – powinny być dodatkowo pozyskane przez pomiarowe 

systemy hydroakustyczne umożliwiające pomiar na płytkowodziu oraz 

wysokorozdzielcze obrazowanie dna. Obróbka danych powinna być dokonana w 

dedykowanym oprogramowaniu hydrograficznym. Do opracowania danych 

batymetrycznych powinno być wykorzystywane dedykowane oprogramowanie 

hydrograficzne, umożliwiające obróbkę danych z pomiaru sondą jednowiązkową 

oraz wielowiązkową. Obrazy sonarowe powinny cechować się wysoką 

rozdzielczością pozwalającą na jednoznaczną identyfikację obiektów dennych. 

Dane batymetryczne powinny być opracowane z dokładnością zgodną z 

wymaganiami klasy specjalnej standardu pomiarów hydrograficznych IHO S-44. 

3) Oznakowanie nawigacyjne – wliczyć należy tu wszystkie pławy, stawy oraz znaki 

żeglugowe wraz ze światłami wchodzące w skład systemu oznakowania 

nawigacyjnego. Dotyczy to oznakowania torów wodnych, bezpiecznych przejść 

pod mostami oraz znaków nawigacyjnych. Pozycja oznakowania nawigacyjnego 

powinna być pozyskana poprzez pomiar danych z dokładnością do 1 m, w 

przypadku znaków i świateł na mostach, ze względu na duże zagęszczenie – do 20 

cm. W pozyskaniu danych tego typu należy mieć na uwadze możliwość ich 

pozyskania na drodze zawartych umów z RZGW Szczecin. 
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1.2.7.4 Produkcja i dystrybucja map IENC 

Obecnie w produkcji map wykorzystuje się oprogramowanie hydrograficzne, 

umożliwiające opracowanie baz danych IENC, w tym opracowanie danych batymetrycznych. 

W celu akwizycji danych, wykonuje się pomiary terenowe GNSS/RTK oraz sprzęt 

hydrograficzny (sonda wielowiązkowa). Do opracowania map elektronicznych IENC 

wykorzystuje się dwa stanowiska typu desktop, gdzie jedno przeznaczone jest do opracowania 

baz danych IENC, natomiast drugie do opracowania danych batymetrycznych. Opracowane 

bazy IENC są udostępniane poprzez serwer WWW użytkownikom na poziomie przeglądarki 

internetowej. 

W związku ze zwiększeniem obszaru dróg wodnych objętych systemem RIS (ok. 120 km 

rzeki Odry, 30 km rzeki Warty), planuje się doposażenie Centrum RIS w: 

 stację roboczą do produkcji / aktualizacji map elektronicznych wraz z 

oprogramowaniem; 

 stację roboczą do opracowania / aktualizacji danych batymetrycznych wraz z 

oprogramowaniem; 

 urządzenia peryferyjne umożliwiające wydruk map; 

 sprzęt geodezyjny do pomiarów terenowych; 

 sprzęt do pomiarów hydrograficznych. 

Dodatkowo należy dokonać uaktualnienia obecnego oprogramowania w zakresie 

wewnętrznej dystrybucji baz danych IENC. Udoskonalenie oprogramowania systemowego 

powinno docelowo umożliwić jednoczesną aktualizację baz danych IENC we wszystkich 

modułach systemu, które wykorzystują mapy elektroniczne jako geograficzne dane 

referencyjne (szczegółowy opis aktualizacji oprogramowania znajduje się w punkcie 1.2.6 i 

2.6). Obecnie dotyczy to aplikacji zainstalowanych na stanowiskach operatorskich VTT, NTS:  

 aplikacja internetowa prezentująca dane hydrometeorologiczne;  

 aplikacja prezentująca pozycje statków na podstawie danych AIS (Webtracking); 

 aplikacja obrazująca mapy elektroniczne na głównym stanowisku operacyjnym 

(Periskal Viewer). 

W związku z tym, że mapy IENC są jednymi z podstawowych danych udostępnianych w 

ramach usług informacji rzecznej, zadania rozszerzenia systemu RIS powinny obejmować ich 

opracowanie. Umożliwia to realizację pełnego wdrożenia systemu RIS z pełną 

funkcjonalnością, która uwzględnia udostępnienie map użytkownikom dróg wodnych czy 
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wykorzystanie danych referencyjnych IENC w oprogramowaniu RIS. Szacowana liczba 

nowych baz danych to 15. Dane te obejmują obszar następujących dróg wodnych: 

 km 570 – km 695– rzeka Odra (12 baz danych IENC); 

 km 0 – km 30 – rzeka Warta (3 bazy danych IENC). 

Opracowanie baz danych w ramach realizacji pełnego wdrożenia RIS wymaga pozyskania 

danych topograficznych, nawigacyjnych, znaków żeglugowych. Dodatkowo można opracować 

dane batymetryczne według potrzeb Zamawiającego (sondaż wybranych sekcji toru wodnego). 
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2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Rozbudowa/modernizacja Centrum RIS w Szczecinie   

2.1.1 Założenia do opracowania projektu budowlanego budynku Centrum RIS/Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Centrum RIS/ Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie zostało objęte osobnym postępowaniem przetargowym. 

Wykonawca pełnego wdrożenia RIS, w zakresie Zamówienia, wykona nowy budynek 

pełniący funkcję siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i nowego Centrum RIS, a 

także infrastrukturę techniczną umożliwiającą użytkowanie budynku zgodnie z 

przeznaczeniem na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego.  

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla budowy budynku Centrum RIS/ Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

stanowią odrębną część SIWZ. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej budynku 

Centrum RIS/ Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wraz z prawomocnym pozwoleniem 

na budowę, a także 1 egzemplarz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla tego zadania. 

2.1.2 Procedury odbioru i testowania 

Odbiory i testy budynku Centrum RIS / Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, w tym 

instalacji wewnętrznych, urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, przyłączy i sieci 

zewnętrznych, ogrodzenia, dojścia i dojazdu umożliwiającego dostęp do drogi publicznej, 

miejsc postojowych dla samochodów, należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych i programem 

funkcjonalno-użytkowym. 

Rodzaje odbiorów. W zależności od określonych w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorom częściowym; 

c) odbiorowi końcowemu; 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi za wady; 
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e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji jakości.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier Kontraktu. O 

gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 

równocześnie powiadamia pisemnie Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera Kontraktu.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na 

podstawie:  

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i 

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 

projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót,  

 przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu badań i prób.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera 

Kontraktu, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać 

istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, rodzaj zastosowanych 

materiałów, typ urządzeń, technologię wykonania robót, parametry techniczne wykonanych 

robót.  

Na polecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca zapewni i przekaże Inżynierowi Kontaktu 

dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową wskazanego zakresu robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera 

Kontraktu. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 
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obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym 

badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót i umową. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia, że roboty objęte odbiorem końcowym nie 

zostały w pełni wykonane albo nie wykonania przez Wykonawcę wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego 

w przypadku stwierdzenia, że roboty objęte odbiorem końcowym nie zostały w pełni wykonane 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) dzienniki budowy (oryginały); 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót; 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

d) protokoły odbiorów częściowych; 

e) protokoły wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych; 

f) potwierdzenie wykonania przyłączy; 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko; 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

i) instrukcje BHP i p.poż.; 

j) instrukcję użytkowania budynku; 

k) instrukcje eksploatacji, w tym obsługi i konserwacji urządzeń, opracowane w języku 

polskim; 

l) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

m) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz o 
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doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru końcowego. 

2.1.3 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane (budynek i budowle) 

oraz 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia i cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania.  

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu.  

Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne).  

Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS.  

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym.  

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.  



145 

 

Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 

2.2 Budowa Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą    

2.2.1 Założenia do opracowania projektu przebudowy pomieszczeń biurowych na 

potrzeby Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą 

Zakłada się, że Podcentrum RIS zostanie utworzone w pomieszczeniu biurowym o pow. 

ok. 20 m2, które znajduje się na najwyższej kondygnacji istniejącego budynku przy 

ul. Granicznej 4 w Kostrzynie nad Odrą. 

Zakłada się, że część tego pomieszczenia zostanie wydzielona za pomocą ścianki działowej 

systemowej na potrzeby serwerowni, a pozostała cześć pomieszczenia będzie przeznaczona na 

stanowiska operatorskie. Przyległe do niego pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 17 m2 

jest obecnie i nadal będzie użytkowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. 

Dla potrzeb zorganizowania Podcentrum RIS Wykonawca opracuje projekt remontu i/lub 

przebudowy dwu pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń 

sanitarnych (WC i pomieszczenia z umywalką) w budynku przy ul. Granicznej 4 w Kostrzynie 

nad Odrą. Projekt remontu pomieszczeń będzie uwzględniał następujący zakres rzeczowy: 

1. W pomieszczeniu o powierzchni ok. 20 m2: 

a) Usunięcie płytek ceramicznych z całej powierzchni ścian pomieszczenia (skucie) i 

wykonanie tynku cementowo-wapiennego na ścianach; 

b) Naprawy tynku na suficie; 

c) Wykonanie gładzi na ścianach i suficie; 

d) Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi; 

e) Renowacja (malowanie) stolarki drzwiowej; 

f) Wymiana lub powiększenie grzejników (montaż dodatkowych żeberek); 

g) Montaż ścianki działowej systemowej, z drzwiami dla wydzielenia pomieszczenia 

serwerowni; 

h) Montaż podłogi technicznej w wydzielonej serwerowni; 

i) Wymiana wykładziny podłogowej. 

2. W pomieszczeniu o powierzchni ok. 17 m2: 

a) Naprawy tynku na ścianach i suficie; 

b) Wykonanie gładzi na ścianach i suficie; 

c) Malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi; 
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d) Renowacja (malowanie) stolarki drzwiowej; 

e) Wymiana lub powiększenie grzejników (montaż dodatkowych żeberek); 

f) Wymiana wykładziny podłogowej. 

3. W pomieszczeniu socjalnym o powierzchni ok. 3,8 m2: 

a) Wymiana okładziny z płytek ceramicznych na całej powierzchni ścian; 

b) Ewentualna wymiana przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

elektrycznych; 

c) Wymiana posadzki (terakoty) na nową, np. płytki gres; 

d) Naprawy tynku na suficie; 

e) Wykonanie gładzi na suficie; 

f) Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi; 

g) Renowacja (malowanie) stolarki drzwiowej. 

4. W pomieszczeniach sanitarnych o powierzchni ok. 3 m2: 

a) Demontaż (czasowy) armatury, umywalki i miski ustępowej; 

b) Ewentualna przebudowa ściany działowej i ewentualna wymiana drzwi w ścianie 

działowej, jeśli będzie to potrzebne dla wykonania natrysku (prysznica); 

c) Wymiana okładziny z płytek ceramicznych na całej powierzchni ścian; 

d) Przebudowa i ewentualna wymiana przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

elektrycznych; 

e) Wymiana posadzki (terakoty) na nową, np. płytki gres;  

f) Naprawy tynku na suficie; 

g) Wykonanie gładzi na suficie; 

h) Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi; 

i) Renowacja (malowanie) stolarki drzwiowej; 

j) Montaż armatury, umywalki, miski ustępowej; 

k) Montaż brodzika, baterii, zestawu prysznicowego oraz zasłonki lub kabiny 

prysznicowej. 

Rodzaj materiałów wykończeniowych powinien być uzgodniony z Zamawiającym.  

Ścianka działowa wydzielająca serwerownię powinna charakteryzować się dobrą 

izolacyjnością akustyczną. 

W Podcentrum RIS powinny znajdować się dwa stanowiska operatorskie umożliwiające 

jednoczesną pracę dwóch operatorów. Ponadto w pomieszczeniu operatorskim należy 

zapewnić przestrzeń m.in. dla terminala komputerowego i konsoli operatorskiej łączności 

radiowej. 
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W celu przystosowania Podcentrum RIS do pełnienia dyżurów całodobowych w jednym 

z pomieszczeń dostępnych operatorom należy zapewnić miejsce do odpoczynku w pozycji 

leżącej, a pomieszczenie sanitarne należy wyposażyć w natrysk (prysznic). 

Projekt powinien być opracowany przez projektantów posiadających stosowane 

uprawnienia. 

Projekt powinien mieć formę umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę. 

2.2.2 Procedury odbioru i testowania 

Procedury odbioru i testowania w przypadku prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku 

Urzędu Miast Kostrzyn nad Odrą sprowadzają się do rutynowej i zgodnej z przepisami 

budowlanymi kontroli i odbioru wykonanych prac. 

2.2.3 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na roboty remontowo - budowlane oraz 24 

miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy składowe. W tym okresie 

zobowiązany jest do ich serwisowania.  

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu.  

Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne).  

Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Podcentrum RIS.  

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym.  

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.  

Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 
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2.3 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury serwerowej  

 Infrastruktura serwerowa będzie rozbudowana poprzez budowę nowej serwerowni w 

nowym budynku centrum RIS oraz poprzez zmodernizowanie i przekonfigurowanie części 

urządzeń z istniejącej serwerowni która stanie się serwerownią zapasową. 

2.3.1 Architektura 

Architektura serwerowni została przedstawiona na rysunku poniżej (Rysunek 2.1). 

Infrastruktura serwerowa składa się z serwerowni głównej i zapasowej. Serwerownia główna 

umieszczona w nowym budynku Centrum RIS musi być wyposażona w: 

 system klimatyzacji działający w pełnym zakresie temperatur występujących w 

Szczecinie (system może być częścią systemu centralnej klimatyzacji budynku); 

 podłączenie energii elektrycznej; 

 podłączenie do agregatu zapasowego. 

Do serwerowni podłączone są następujące łącza teleinformatyczne: 

 stałe łącze do Internetu; 

 łącze światłowodowe do serwerowni zapasowej; 

 łącze światłowodowe do Elewatora Ewa; 

 kable typu skrętka UTP kategorii 6 do wszystkich gniazdek sieciowych w budynku oraz 

do punktów podłączenia routerów Wi-Fi, kamer monitoringu wewnętrznego oraz do 

opcjonalnych innych czujników (okablowanie strukturalne budynku). 

Łącza zewnętrzne (Internet, łącza światłowodowe) są podłączone do routera. Pomiędzy 

routerem a przełącznikiem umieszczone jest urządzenie zabezpieczające (posiadające funkcje 

zapory ogniowej, funkcje obsługi VPN, system IDS/IPS). Urządzenie zabezpieczające może 

być częścią routera. Urządzenie zabezpieczające jest podłączone do przełącznika łączem o 

prędkości minimum 10 Gb/s. Wszystkie kable z wnętrza budynku są podłączone do 

krosownicy, a z krosownicy do przełącznika. Serwery oraz macierz dyskowa są podłączone do 

przełącznika łączem o prędkości 10 Gb/s. Dodatkowo serwery oraz macierz są połączone 

bezpośrednio łączem o prędkości minimum 10 Gb/s. 
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Rysunek 2.1 Architektura serwerowni. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Serwerownia jest wyposażona w wolnostojące urządzenie UPS (opcjonalnie urządzenie 

może być zamontowane w szafie rackowej), do którego doprowadzone jest zasilanie 

elektryczne. Wszystkie urządzania są podłączone do prądu poprzez UPS. Należy uwzględnić 

także odpowiednie podłączenie agregatu prądotwórczego, który jest uruchamiany 

automatycznie w momencie zaniku zasilania. Agregat znajduje się poza serwerownią (na dachu 

lub na zewnątrz budynku) i w przypadku braku zasilania zasila także klimatyzacje serwerowni. 

Urządzenia w serwerowni są umieszczone w trzech szafach rackowych. W pierwszej 

umieszczone są dedykowane urządzenia, np. do obsługi łączności VHF. W drugiej szafie 

rackowej umieszczone są serwery oraz macierz dyskowa. Wszystkie aplikacje systemu RIS 

uruchomione są na serwerach wirtualnych wykorzystujących zasoby serwerów i macierzy. 

Oprogramowanie do wirtualizacji umożliwi dynamiczny przydział zasobów do serwerów 

wirtualnych w zależności od potrzeb. 

W trzeciej szafie rackowej umieszczone są urządzania sieciowe: router, przełącznik(i), 

urządzenie zabezpieczające, urządzenie KVM oraz panel krosowy. Opcjonalnie zamiast trzech 

można wykorzystać dwie szafy rackowe. 

W serwerowni zapasowej istniejący sprzęt zostanie wykorzystany do przechowywania 

repliki (kopii zapasowej) danych z serwerowni głównej. W serwerowni planuje się również 

modernizacje sprzętu sieciowego: routera, urządzania zabezpieczającego i przełącznika. 

2.3.2 Specyfikacja sprzętowa 

 W tabeli poniżej (Tabela 2.1) zebrano wykaz sprzętu wymaganego w serwerowni głównej 

i zapasowej. Wymagania techniczne dla poszczególnych urządzeń przedstawiono w kolejnych 

podpunktach.  

Tabela 2.1 Wykaz wyposażenia serwerowni. 

Nr Rodzaj sprzętu Liczba 

sztuk 

Uwagi 

1 Sprzęt techniczny   

1.1 Panel krosowy 1  

1.1 Szafa rackowa 3 opcjonalnie 2 

2. Sprzęt sieciowy  serwerownia główna i zapasowa 

2.1 Router 2  

2.2 Urządzenie zabezpieczające 2 możliwość rezygnacji z urządzenia w 

przypadku, gdy router będzie posiadał 

funkcje urządzenia 

2.3 Przełącznik 2 opcjonalnie można użyć 2 lub 3 mniejsze 

przełączniki zamiast jednego 

2.4 KVM 2  
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3 Serwer 2  

4 Macierz dyskowa 1  

5 UPS 1  

6 Awaryjny agregat prądotwórczy 1 generator znajduje się poza serwerownią, 

na dachu budynku lub obok niego 

Źródło: opracowanie własne. 

2.3.3 Wymagania techniczne dla sprzętu sieciowego oraz technicznego  

Wymagania dla sprzętu sieciowego są następujące (poniższe wymagania są minimalne): 

 Przełącznik: 

o musi posiadać porty obsługujące prędkość 10 Gb/s w liczbie umożliwiającej 

podłączenia serwerów, macierzy dyskowej oraz routera poprzez urządzenie 

zabezpieczające; 

o musi posiadać porty obsługujące prędkość 1 Gb/s w liczbie umożliwiającej 

podłączenie okablowania strukturalnego budynku poprzez panel krosowy; 

o zdolność przełączania (ang. switching capacity) nie może być mniejsza niż 20 

Gb/s; 

o musi obsługiwać sieci VLAN. 

 Router: 

o musi posiadać porty umożliwiające podłączenie dwóch łączy 

światłowodowych; 

o musi obsługiwać dynamiczne protokoły routingu; 

o musi posiadać port umożliwiający zestawienie połącznia 10Gbit/s z 

przełącznikiem. 

 Urządzenie zabezpieczające: 

o musi posiadać funkcje zapory ogniowej; 

o musi posiadać możliwość tworzenia sieci VPN - wymagana jest możliwość 

tworzenia minimum 100 jednoczesnych połączeń VPN typu site-to-site o łącznej 

przepustowości minimum 1 Gb/s; 

o musi posiadać funkcje systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS, 

IPS). 

 Przełącznik KVM: 

o liczba portów musi umożliwiać administratorowi systemu zdalną kontrolę nad 

wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w serwerowni poprzez sieć 

komputerową. 

 Zasilacz awaryjny UPS musi spełniać następujące warunki: 
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o moc UPS musi być dostosowana do zapotrzebowania na energię pozostałych 

urządzeń (serwerów rackowych, macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych) tak, 

aby zapewnić im działanie przez 7 minut przy 100% obciążeniu, umożliwiając 

bezpieczne zamknięcie systemu lub uodpornienie na krótkie skoki i braki 

zasilania; 

o UPS musi być kategorii on-line. 

 Zapasowy agregat prądotwórczy: 

o uruchamia się automatycznie w przypadku wykrycia zaniku linii zasilającej i po 

ustabilizowaniu pracy następuje automatyczne przełączenie odbiorników na 

agregat; po powrocie zasilania miejskiego następuje automatyczne wyłączenie 

agregatu i ponowne przełączenie na sieć miejską; 

o czas przełączenia na zasilanie z agregatu musi wynosić poniżej 3 minut 

(najlepiej poniżej 1 minuty); 

o moc wyjściowa musi umożliwiać działanie wszystkich urządzeń w serwerowni, 

a także klimatyzacji serwerowni; opcjonalnie można podłączyć zasilanie całego 

budynku do agregatu; 

o czas działania minimum 24 godziny na będącym na wyposażeniu zbiorniku 

paliwa. 

 Szafa rackowa musi spełniać następujące warunki: 

o standard 19 cali (800x600); 

o szafa rackowa musi mieć wysokość i nośność umożliwiającą montaż wszystkich 

urządzeń. 

 Panel krosowy: 

o umożliwia podłączenie wszystkich końców kabli z okablowania strukturalnego 

budynku. 

2.3.4 Wymagania techniczne dla macierzy dyskowej 

W Tabela 2.2 przedstawiono minimalne wymagania dla macierzy dyskowej.  

Tabela 2.2 Wymagania minimalne dla macierzy dyskowej  

Parametr techniczny Wymaganie minimalne 

Obudowa macierzy  Montowana w 19 calowej szafie RACK; 

Kontrolery  Minimum dwa redundantne kontrolery HotPlug zapewniające wysoką 

dostępność; 

 Każdy kontroler musi posiadać wydajność umożliwiającą ciągły zapis 

danych z prędkością minimum 500 Mb/s. 
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Pamięć cache  Minimum 2 GB (optymalnie 4 GB) pamięci podręcznej dla jednego 

kontrolera; 

Interfejsy  16 Gb/8 Gb Fibre Channel, 

 10 GbE iSCSI. 

Dyski twarde  Dyski typu o prędkości obrotowej minimum 7200 obr/min, 

 łączna pojemność dysków (przestrzeń RAW) minimum 140 TB, 

 możliwością rozbudowy do min. 500 TB poprzez dokładanie kolejnych 

modułów bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych. 

Funkcje związane z 

bezpieczeństwem 

danych 

 Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50, 

 wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6, 

 obsługa dysków samoszyfrujących, 

 automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność 

zapisu danych na dyskach, 

 technologia SMART, 

 redundantne zasilacze i wentylatory. 

Pozostałe funkcje  Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do 

danych, 

 możliwość definiowania dysków SPARE zarówno lokalnych jak i 

globalnych, 

 macierz musi umożliwiać jednoczesne stosowania dysków różnych 

typów, 

 mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków 

logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej 

zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). 

 klonowanie i kopie migawkowe - możliwość tworzenia kopii 

migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write), 

 automatyczna replikacja synchroniczna i asynchroniczna, 

 harmonogram migawek i automatycznej replikacji - Zapisywalne i 

odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, 

MS Exchange, VMware ESX, 

 oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów 

operacyjnych, 

 możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do 

danych, 

 możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami 

kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu, 

 możliwość uaktualniania firmware’u kontrolera macierzowego bez 

przerywania pracy systemu, 

 macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz 

wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.  

Wsparcie dla systemów 

operacyjnych 

 MS Windows Server 2008/2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise 

Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, 

MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere 

Zarządzanie 

 

 Telnet, SSH, HTTP, Web (SSL); 

 powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy. 

Żródło: opracowanie własne. 
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2.3.5 Wymagania techniczne dla serwerów 

W tabeli poniżej (Tabela 2.3) przedstawiono wymagania dla pojedynczego serwera. 

Tabela 2.3 Wymagania minimalne dla pojedynczego serwera 

Parametr techniczny Wymaganie minimalne 

Obudowa  Obudowa montowana w 19 calowej szafie typu RACK, o wysokości 1U 

lub 2U. 

Płyta główna  Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta 

główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. 

Chipset  Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 

dwuprocesorowych. 

Procesor  Dwa procesory, każdy minimum 10 rdzeniowy, dedykowane do pracy z 

zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągniecie wyniku min. 18000 

punktów wg testu http://www.cpubenchmark.net/.  

Pamięć RAM  128GB pamięci RAM typu RDIMM (DDR4 Registered (RDIMM)), 

 płyta powinna obsługiwać minimum 768 GB RAM,  

 na płycie głównej powinno znajdować się minimum 20 slotów 

przeznaczonych dla pamięci. 

Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna wspierająca rozdzielczość min. 

1920x1080. 

Wbudowane porty  Min. 2x USB 3.0 z czego min. 1 na przednim panelu obudowy 

obsługujące bootowanie z CD/DVD, klucza USB oraz dysku twardego 

podłączonego przez USB, 

 zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie 

przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających. 

Interfejsy sieciowe  Minimum 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną. 

Kontroler dysków  Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, minimalne wymagane 

konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 

 dyski typu hot-plug (wymiana podczas działania serwera). 

Dyski twarde  Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS i SSD, 

 zainstalowane 3 dyski twarde typu SAS SSD, każdy o pojemności 

minimum 800 GB, dedykowane do pracy w serwerach. 

Bezpieczeństwo  Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, 

 redundantne zasilacze umożliwiające wymianę podczas pracy serwera. 

Obsługa systemów 

operacyjnych 

 MS Windows Server 2008/2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise 

Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, 

MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere. 

Źródło: opracowanie własne. 

2.3.6 Wymagania dla oprogramowania do wirtualizacji 

Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać następujące funkcje: 

1. Pozwalać na uruchomienie minimum 10 maszyn wirtualnych. 

2. Wspieranie więcej niż jednego serwera fizycznego. 
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3. Dynamiczne przydzielanie zasobów - przydzielanie i realokacja zasobów (w tym mocy 

obliczeniowej, przepustowości sieci, pamięci i magazynu danych) w zależności od 

potrzeb. 

4. Migracja na żywo (live migration) – umożliwienie użytkownikom przenoszenia 

lokalizacji wirtualnych maszyn i ich zasobów bez konieczności ich wyłączania. 

5. Migracja maszyn wirtualnych – możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych z jednego 

serwera fizycznego do drugiego.  

6. Alarmy w czasie rzeczywistym – wysyłanie powiadomień do administratorów, jak tylko 

awaria lub błąd zostanie wykryty. 

7. Współdzielone pule zasobów (shared resource pools) – współdzielona pula zasobów 

rozdziela zasoby serwerów fizycznych pośród maszyn wirtualnych na nich 

uruchomionych tworząc zwirtualizowany magazyn danych, pamięć, CPU i sieć. 

8. Migracja magazynu danych (Storage migration) – zapewnia możliwość 

przemieszczania magazynu danych jednej lub wielu maszyn wirtualnych z jednego 

miejsca wewnątrz zwirtualizowanego środowiska do drugiego. 

9. Niskie zaopatrzenie (thin provisioning) – używane do oszczędzania zasobów 

przydzielonych maszynie wirtualnej. Zasoby są przydzielane maszynom wirtualnym 

tylko w stopniu umożliwiającym wykonanie operacji w danym momencie czasu. 

10. Klonowanie maszyn wirtualnych – istnieje możliwość wykonania sklonowanej kopii 

danej maszyny wirtualnej. 

Oprogramowania do wirtualizacji musi obsługiwać macierz dyskową i podstawowe 

serwery węzła wojewódzkiego. Przykładowe oprogramowanie spełniające powyższe warunki: 

VMware vSphere. 

2.3.7 Procedury odbioru i testowania 

Procedury odbioru i testowania w przypadku prac związanych z instalacją wyposażenia 

serwerowni sprowadzają się do kontroli zainstalowanych systemów i standardowego 

sprawdzenia zgodności ze specyfikacją. Kontrola powinna być zgodna z przepisami 

budowlanymi dotyczącymi kontroli i odbioru wykonanych prac. 

2.3.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia wchodzące w skład 

wyposażania serwerowni. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 
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 Wymaga się następujących czasów reakcji na usterki sprzętowe: 

Tabela 2.4 Czas reakcji na usterki sprzętowe. 

Rodzaj usterki Przyjęcie 

zgłoszenia 

Czas na zdalne usunięcie 

usterki 

Czas na interwencje na 

lokalizacji 

Wyłączenie 

systemu 

Natychmiastowe 12h 5 dni 

Utrudniająca 

pracę systemu 

6 h 24h 5 dni 

Drobna 12 h 48h 10 dni 

Źródło: opracowanie własne. 

Serwis powinien obejmować przeglądy, które będą przeprowadzone przez 

wykwalifikowany personel i wykonane w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. 

Przeglądy powinny być ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. 

kwartalne, półroczne, roczne). Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu w serwerowni 

głównej i zapasowej. 

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym.  

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.  

Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 

2.4 Rozbudowa/modernizacja sieci sensorów 

2.4.1 Radary 

Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności obecny projekt nie zakłada likwidacji, 

rozbudowy ani modernizacji istniejących punktów nadzoru radarowego zainstalowanych w 

etapie pilotażowym. 
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2.4.1.1 Architektura 

 

Rysunek 2.2 Schemat radarów w systemie RIS.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.1.2 Wymagania funkcjonalne 

 Nie dotyczy. 

2.4.1.3 Wymagania niefunkcjonalne 

 Nie dotyczy. 

2.4.1.4 Wymagania opcjonalne 

 Nie dotyczy. 

2.4.1.5 Standardy 

 Nie dotyczy. 

2.4.1.6 Specyfikacja sprzętowa 

 Nie dotyczy. 

2.4.1.7 Procedury odbioru i testowania 

 Nie dotyczy. 

2.4.1.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

 Nie dotyczy. 
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2.4.2 Kamery monitorujące 

2.4.2.1 Architektura 

 

Rysunek 2.3 Schemat kamer monitoringu w systemie RIS. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.2.2 Wymagania funkcjonalne 

Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności system kamer będzie docelowo 

podstawowym rodzajem zdalnego nadzoru systemu RIS. Poniżej zestawiono podstawowe 

założenia funkcjonalne systemu kamer: 

 System powinien zapewnić monitoring wybranych obszarów akwatorium z 

proponowanych w niniejszym opracowaniu lokalizacjach. Lokalizacje i sektory 

obserwacji zostały przedstawione na mapkach oraz tabelach poniżej (Rysunek 2.4-

Rysunek 2.12. oraz Tabela 2.5- Tabela 2.13); 

 System powinien umożliwiać oprócz standardowej obserwacji dziennej również 

obserwację w nocy; 

 Sterowanie systemem kamer powinno odbywać się z Centrum RIS, włączając w to 

sterowanie kamerami obrotowymi; 

 System powinien umożliwiać zapisywanie obrazów (archiwizację) oraz ich 

odtwarzanie; 

 System powinien umożliwiać w miarę możliwości rozpoznanie nazwy jednostki w 

zakresie ustalonych odległości we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. 

 

Dane odnośnie lokalizacji kamer z zakładanym zakresem obserwacji zestawiono w 

poniższych tabelach. Dodatkowo pod każdą tabelą zamieszczono rysunki z poglądowym 

zakresem obserwacji kamery. 
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Tabela 2.5 Punkt kamerowy kopalnia Bielinek. 

Nazwa lokalizacji Kopalnia Bielinek 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam1, kam2) 

Platforma Maszt należący do Kopalni Bielinek 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam1 - ok. 674,9-676,4 

Kam2 - ok. 677,0-678,5 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 2.4 Sektory obserwacji kamer kam1 oraz kam2. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 2.6 Punkt kamerowy Śluza Hohensaaten 

Nazwa lokalizacji Śluza Hohensaaten 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam12, kam13) 

Platforma Śluza Hohensaaten 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam12 – ok. 666,3-668,6 

Kam13 – ok. 664,7- 665,7 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 2.5 Sektory obserwacji kamer kam12 oraz kam13. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 2.7 Punkt kamerowy Nadzór Wodny RZGW Gozdowice 

Nazwa lokalizacji Nadzór wodny RZGW Gozdowice 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam3, kam4) 

Platforma Maszt 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam3 – ok. 645,4-647,6 

Kam4 – ok. 642,4-644,8 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 2.6 Sektory obserwacji kamer kam3 oraz kam4. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 2.8 Punkt kamerowy Most kolejowy „Kostrzyn nad Odrą” 

Nazwa lokalizacji Most kolejowy „Kostrzyn nad Odrą” 

Liczba kamer/typ Jedna kamera stała (kam14) 

Platforma Most Kolejowy nad Odrą w Kostrzynie na 

Odrą 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam14 – ok. 615,2-617,6 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 2.7 Sektory obserwacji kamery kam14. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 2.9 Punkt kamerowy Most drogowy „Kostrzyn nad Odrą” 

Nazwa lokalizacji Most drogowy „Kostrzyn nad Odrą” 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam5, kam6) 

Platforma Most drogowy nad Odrą w Kostrzynie nad 

Odrą (droga nr 22) 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam5 – ok. 613,8-614,8 

Kam6 – ok.615,0-615,1 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 2.8 Sektory obserwacji kamer kam5 oraz kam6. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2.10 Punkt kamerowy Nadzór Wodny w Gorzowie Wielkopolskim- Świerkocin 

Nazwa lokalizacji Nadzór Wodny w Gorzowie 

Wielkopolskim- Świerkocin 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam17, kam18) 

Platforma Budynek Nadzoru Wodnego 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam17, Kam18 – ok. 27,5-29,5 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 2.9 Sektory obserwacji kamer kam18 oraz kam17. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2.11 Punkt kamerowy Most drogowy „Słubice” 

Nazwa lokalizacji Most drogowy „Słubice” 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam7, kam8) 

Platforma Most drogowy nad Odrą w Słubicach (droga 

nr 29) 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam7 – ok. 582,7-583,9 

Kam8 – ok. 584,2-586,6 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 2.10 Sektory obserwacji kamer kam7 oraz kam8. 

Źródło: opracownie własne. 
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Tabela 2.12 Punkt kamerowy Nadzór Wodny RZGW Słubice 

Nazwa lokalizacji Nadzór Wodny RZGW Słubice 

Liczba kamer/typ Jedna kamera stała (kam9) 

Platforma Budynek Nadzoru Wodnego Słubice  

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] W kierunku mostu drogowego na rzece 

Odrze 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 2.11 Sektory obserwacji kamery kam9. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2.13 Punkt kamerowy Most autostradowy A2 w Świecku 

Nazwa lokalizacji Most autostradowy A2 w Świecku 

Liczba kamer/typ Dwie kamery stałe (kam10, kam11) 

Platforma Most drogowy nad Odrą w Słubicach (droga 

nr 29) 

Zakres obserwacji/ zasięg obserwacji [km nurtu] Kam10 – ok. 578,8-579,8 

Kam8 – ok. 580,1-580,8 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 2.12 Sektory obserwacji kamer kam10 oraz kam11. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.2.3 Wymagania niefunkcjonalne 

Kamery powinny być uzupełnieniem istniejącego systemu kamer monitorujących. 

Platformy montażu kamer powinny być konstrukcjami stabilnymi, cechować się dostępnością 

oraz bezpieczeństwem użytkowania. W szczególności powinny być zabezpieczone przeciwko 

potencjalnym kradzieżom czy zniszczeniu (np. zabezpieczenie ogrodzeniem, dodatkowa 

kamera monitorująca, alarm).  

Platformy ponadto powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwiały montaż sensorów o 

określonym ciężarze wraz z innym doposażeniem niezbędnym do pracy kamery. Należy tak 

zaprojektować platformy/mocowanie kamery, aby wykluczyć występowanie potencjalnych 

wibracji. W standardowych warunkach pracy platforma sensora nie może wpadać w wibracje, 

co powoduje drgania obrazu i utrudnia obserwację. 

Kolejne wymagania niefunkcjonalne dla kamer przedstawiono poniżej: 

 Typ kamery i obiektywu należy dostosować do planowanych zasięgów wzdłużnych i 

kątowych docelowego obszaru obserwacji; 

 Kamery powinny posiadać funkcję stabilizacji obrazu, w celu wyeliminowania drgań 

spowodowanych konstrukcją mocującą lub stosowaniem kamer z obiektywami o 

długich ogniskowych (duże powiększenie obrazu); 

 W przypadku kamer obrotowych należy zapewnić sprawność systemu w zakresie 

przesyłania sygnału sterującego kamerą, w celu wyeliminowania potencjalnych 

opóźnień związanych z jej pozycjonowaniem (obrotem);  

 Kamera musi obsługiwać rozdzielczość FullHD (1920x1080); 

 Kamery powinny mieć możliwość obserwacji w zakresie spektralnym do 850 nm; 

 Rekomendowana minimalna rozdzielczość przetwornika CCD w Mpx dla kamer 

stałych i obrotowych to 2.8 Mpx - 3.2 Mpx; 

 Kompresja obrazu wideo MPEG-4 (H.264) lub równoważna; 

 W warunkach oświetlenia dziennego rejestracja obrazu barwnego (RGB); 

 Kompensacja oświetlenia tła w celu polepszenia jakości obrazu; 

 Obudowa powinna posiadać szybę zapobiegającą powstawaniu rosy oraz osadzaniem 

się kropel deszczu; powinna być przystosowana do pracy w środowisku o zwiększonej 

wilgotności powietrza, co wynika z montażu kamer w bliskiej odległości od cieków; 

 Oprogramowanie powinno umożliwiać stosowanie nastaw spersonalizowanych w celu 

automatyzacji obserwacji kamerowej; 

 Transmisja obrazu i sterowania za pomocą protokołu IP (tzw. kamera sieciowa); 
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 Obiektywy o zmiennej ogniskowej dla kamer obrotowych powinny posiadać min. 

przetwornik obrazu ½ cala, natomiast zakresy ogniskowych należy dobrać do wymagań 

Zamawiającego; 

 W przypadku kamer stałych należy dobrać tak ogniskowe oraz przetwornik obrazu, aby 

zapewnić odpowiednie pole widzenia obejmujące docelowy obszar obserwacji; 

 Obiektywy kamer powinny być wysokiej jakości, nie powinny obniżać jakości obrazu 

wynikającego z parametrów technicznych kamery. Obiektywy nie powinny posiadać 

bądź mieć nieistotne dla zachowania wysokiej jakości obrazu takie wady optyczne jak 

dystorsja, aberracja chromatyczna, aberracja sferyczna, astygmatyzm, krzywizna pola i 

koma; 

 Mocowanie kamery powinno umożliwiać bezstopniową lub jednostopniową regulację 

w płaszczyźnie horyzontalnej, w celu ustawienia osi optycznej obiektywu zgodnie z 

planowanym kierunkiem obserwacji; 

 Nie należy instalować kamer pod liniami wysokiego napięcia; 

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przestrzegać wszystkich wymagań 

BHP. 

2.4.2.4 Wymagania opcjonalne 

Docelowy wykonawca systemu RIS powinien wykazać się doświadczeniem wynikającym 

z wdrożenia profesjonalnego systemu kamer monitorujących (np. monitoring sieci 

transportowej, dużych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej). 

2.4.2.5 Standardy 

 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50130-4: 2012, Systemy alarmowe - Część 4: 

Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące 

odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, 

sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych; 

 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50132-1: 2010, Systemy alarmowe - Systemy 

dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe; 

 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50132-5: 2002, Systemy alarmowe - Systemy 

dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja; 

 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50132-7, Systemy alarmowe, Systemy dozorowe 

CCTV stosowane w zabezpieczeniach, Część 7: Wytyczne stosowania. 
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2.4.2.6 Specyfikacja sprzętowa 

Wykonawca powinien opracować docelowy projekt systemu kamer. Każdorazowo, każdą 

wersję sytemu oraz zmianę Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym. Przy projekcie 

należy stosować normy w celu zapewnienia wysokiej wydajności całego sytemu. 

W szczególności Wykonawca powinien uwzględnić poniższe aspekty projektowe systemu 

kamer: 

 Projektowany system kamer powinien być odpowiedni dla specyficznego środowiska, 

jakim jest akwatorium. Należy przede wszystkim w tym zakresie uwzględnić 

zwiększoną wilgotność powietrza, która może negatywnie wpłynąć na niezawodność 

pracy kamer projektowanych dla potrzeb nadzoru obszarów RIS; 

 Istotnym elementem jest uwzględnienie wpływu oświetlenia na pracę kamery. 

Zewnętrzne warunki oświetleniowe nie powinny pogorszyć znacząco warunków 

obserwacji akwenu. W szczególności należy w tym zakresie uwzględnić reflektancję 

obiektów przeważających w obszarze dozorowanym, w tym punktów oświetleniowych 

znajdujących się na mostach i w ich pobliżu. W szczególności należy uwzględnić 

wpływ oświetlenia w obszarach zurbanizowych. W przypadku obecności zewnętrznych 

źródeł światła w otoczeniu sensora lokalizacja kamery powinna wykluczyć przypadek 

obserwacji obszaru przez silny strumień światła, a w szczególnych przypadkach na 

strumień światła. Zewnętrzne źródło światła powinno znajdować się za punktem 

kamerowym. Należy szczególnie w tym przypadku głównie uwzględnić możliwość 

obserwacji nocnej z wykorzystaniem sensora podczerwieni; 

 W polu widzenia kamery nie może znajdować się element przesłaniający obserwację; 

 Projektując system kamer monitorujących należy dobrać odpowiedni typ kamer oraz 

obiektywów. W tym zakresie należy: 

o Określić czułość kamery oraz liczbę aperturową obiektywu; w tym zakresie 

należy uwzględnić przeważający lub najmniej korzystny poziom oświetlenia; 

o Zapewnić wymagane pole widzenia poprzez dobór ogniskowej obiektywu 

w odniesieniu do przetwornika obrazu; dla potrzeb obserwacji wybranych 

odcinków rzeki pole widzenia powinno obejmować całą szerokość rzeki; pole 

widzenia kamery powinno być szczegółowo ustalone przez Wykonawcę z 

Zamawiającym; 
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o Dobrać odpowiednią rozdzielczość kamery i obiektywu dla potrzeb 

odwzorowania obrazu na założonym poziomie wykrycia, identyfikacji czy 

rozpoznania obiektu; 

o Ustalić tak parametry techniczne kamery i typ obiektywu, aby zapewnić 

poprawną pracę przy maksymalnym i minimalnym poziomie oświetlenia, z 

uwzględnieniem kamer na podczerwień (obserwacja nocna lub w słabych 

warunkach oświetleniowych); 

o Pole obrazowe obiektywu powinno być równe lub większe polu przetwornika 

obrazu w kamerze. 

 Kamery powinny mieć możliwość montażu w obecnych głowicach obrotowych firmy 

Funkwerk Platon (dotyczy kamer obrotowych); 

 Ze względu na możliwe drgania kamer należy stosować urządzenia ze stabilizacją 

obrazu; 

 Kamery powinny znajdować się w dedykowanych obudowach. Obudowa kamer 

powinna:  

o cechować się odpornością na wandalizm;  

o posiać poziom szczelności IP66 (pyłoszczelne, odporne na silne strumienie 

wody); 

o zapewniać odpowiednią temperaturę dla pracy kamery (wmontowana grzałka 

z termostatem); 

o zapewniać prawidłową pracę w środowisku akwatorium;  

o posiadać daszek przeciwsłoneczny; 

o w punktach kamerowych wskazanych przez Zamawiającego posiadać 

wycieraczki; 

o sposób montażu kamery i obiektywu powinien zapewniać separację masy 

sygnału wizji od uziemienia obudowy i lokalnego uziemienia ochronnego; 

o zapewnić dostęp do urządzenia w celu konserwacji czy naprawy lub powinna 

umożliwić łatwy demontaż w celu naprawy kamery; 

o szyba osłony powinna być odporna na osadzanie się rosy i kropel deszczu; 

o w miarę możliwości posiadać podwójne ścianki zapewniająca optymalną 

izolację. 

Zalecane parametry kamer i obiektywów przedstawiono w tabelach poniżej (Tabela 2.14 

oraz Tabela 2.15).  
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Tabela 2.14 Podstawowe parametry kamer stałych i obrotowych. 

Lp. Parametr Wartość 

1 Rozdzielczość obrazu 1920x1080 (Full HD) lub więcej 

2 Obserwacja w podczerwieni do ok. 850 nm 

 

3 Rozdzielczość przetwornika CCD 

kamer stałych bliskiej obserwacji 

Minimum 2.8 Mpx 

4 Rozdzielczość przetwornika CCD 

kamer dalekiej obserwacji 

Minimum 2.8 Mpx 

5 Czułość: min. 

 

0,05 Lux 

6 Przetwornik obrazu dla kamery 

stałej 

1/3 cala, ½ cala (zależny od wymaganego 

kąta widzenia) lub większy 

7 Przetwornik obrazu dla kamery 

dalekiej obserwacji 

½ cala lub większy 

8 Temperatura pracy -20 do +55 oC 

9 Redukcja mgły tak 

11 Stabilizacja obrazu tak 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 2.15 Podstawowe parametry obiektywów. 

Lp. Parametr Wartość 

1 Długość ogniskowej Umożliwiające osiągnięcie zakładanego pola 

widzenia lub/i zbliżenia 

2 Rodzaj mocowania obiektywu C/CS 

3 Współpraca z przetwornikiem obrazu W zależności od przetwornika obrazu kamery: 

1/2″, 1/3” 

4 Typ regulacji ogniskowej obiektywu Regulowana manualnie dla kamer stałych 

Regulowana zdalnie dla kamer obrotowych 

5 Rodzaj przysłony Automatyczna 

6 Typ soczewki Asferyczna (równomierna ostrość w całym 

kadrze) 

7 Jasność obiektywu f1.2 – f1.4 

8 Korekcja podczerwieni (IR) tak 

9 Rozdzielczość Dostosowana do rozdzielczości przetwornika 

obrazu (obiektyw megapikselowy, parametr 

podawany przez producenta) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwaga: Uzyskanie obrazu o jakości HD czy Full HD na ekranie wymaga wyświetlenia 

pojedynczego strumienia wideo w równoważnej rozdzielczości wyświetlacza. W przypadku 

podziału ekranu i wyświetlania kilku strumieni wideo, jakość obrazu automatycznie spada 

niezależnie od jakości strumienia wideo. Natywna jakość obrazu zostaje zachowana w 

archiwizowanych strumieniach wideo. 

Przykładowe kombinacje przetwornika obrazu oraz ogniskowej w celu uzyskania 

odpowiedniego kąta widzenia dla rozważanych punktów kamerowych przedstawiono w tabeli 

poniżej (Tabela 2.16). W celu regulacji zbliżenia należy zastosować obiektywy o zmiennej 

ogniskowej. Regulacja ogniskowej pozwala na bieżące dostosowanie kąta widzenia w punkcie 

kamerowym (po monitowaniu kamery). 

 

Tabela 2.16 Przykładowe kombinacje przetwornika obrazu oraz ogniskowej w celu uzyskania odpowiedniego poziomego kąta 

widzenia. 

Lp. Kamera 
Zakładany kąt 

widzenia [o] 

Zakres regulacji kąta 

widzenia [o] 

Przetwornik 

obrazu 

Ogniskowa 

[mm] 

1 Kam1 98 98 -35 1/2’’ 2.8 -10 

2 Kam2 76 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

3 Kam3 62 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

4 Kam4 25 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

5 Kam5 43 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

6 Kam6 98 98 -35 1/2’’ 2.8 -10 

7 Kam7 58 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

8 Kam8 60 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

9 Kam9 43 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

10 Kam10 55 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

11 Kam11 66 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

12 Kam12 90 98 -35 1/2’’ 2.8 -10 

13 Kam13 76 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

14 Kam14 32 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

15 Kam17 28 76 - 25 1/3’’ 2.8 -10 

16 Kam18 90 98 -35 1/2’’ 2.8 -10 

Źródło: opracowanie własne. 

Parametry kamer obecnie zainstalowanych (do modernizacji/wymiany): 

 kamery stałe: rozdzielczość 1.3 Mpx, przetwornik obrazu 1/3’’, ogniskowa obiektywu 

7.5-50 mm (31 szt.); 

 kamery obrotowe:  

o rozdzielczość 3.0 Mpx, przetwornik obrazu 1/2’’, ogniskowa obiektywu 12-

240 mm (2 szt.); 
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o rozdzielczość 3.0 Mpx, przetwornik obrazu 1/2’’, ogniskowa obiektywu 12-

1500 mm (1 szt.). 

 Proponowana modernizacja: 

 kamery stałe: zwiększenie rozdzielczości do 3 Mpx; 

 wielkości ogniskowej obiektywu (dot. wszystkich kamer) zależy dostosować do 

wymagań Zamawiającego. 

 Transmisja wideo: 

 transmisja wideo powinna być zrealizowana w ramach wspólnej infrastruktury 

teleinformatycznej dla projektowanego systemu RIS. 

2.4.2.7 Procedury odbioru i testowania 

Procedury dedykowane 

 Sprawdzenie jakości wyświetlanego obrazu w różnych porach dnia, porach 

świtu/zmierzchu oraz nocy; 

 Sprawdzenie stabilności obrazu (brak drgań obrazu); 

 Ocena jakości obrazu wideo w aplikacjach systemowych RIS oraz system archiwizacji 

wideo; 

 Sprawdzenie zakładanego pokrycia obserwacją dozorowanego obszaru w każdym 

punkcie kamerowym; 

 Testowanie działanie kamer obrotowych (szybkość obrotu, dokładność 

pozycjonowania, czas reakcji).  

Procedury ogólne 

 Przed przekazaniem systemu Zamawiającemu, wykwalifikowany pracownik powinien 

przeprowadzić kontrolę oraz testy obejmujące: 

 wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji dozorowej 

kamer: 

o sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu oraz 

jego zgodności ze specyfikacją techniczną systemu; 

o kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej 

kompatybilności poszczególnych elementów instalacji; 

 potwierdzenie kompletności instrukcji operatora oraz dokumentacji; 

 podpisany raport zawierający wykaz parametrów użytkowych systemu oraz 

wyniki kontroli tych parametrów; 
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 zalecany harmonogram prac konserwacyjnych, jeżeli nie uzgodniono 

warunków umowy na prowadzenie konserwacji; 

 przeprowadzenie szkolenia personelu zapewniającego prawidłową obsługę 

systemu (Wykonawca powinien wydać certyfikat formalizujący odbycie 

szkolenia, z wypunktowaniem zagadnień szkolenia). 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w ilości 2 egz. w formie 

opracowania technicznego, oprawioną, w formacie A4. 

2.4.2.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania.  

 Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne). 

 Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS. 

 Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym. 

 Wymagany okres gwarancji, jeśli nie został określony inaczej - 24 miesiące. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 

 Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich. 

 Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 
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2.4.3 Sensory hydrometeorologiczne 

2.4.3.1 Architektura 

 

 

Rysunek 2.13 Schemat sensorów hydrometeorologicznych w systemie RIS. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2.14 Schemat wodowskazów w systemie RIS. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.3.2 Wymagania funkcjonalne 

 Czujniki meteorologiczne: 

 Możliwość pomiaru temperatury powierza, kierunku i prędkości wiatru, ciśnienia oraz 

opadu atmosferycznego; 

 Możliwość bieżącego pomiaru i rejestracji warunków atmosferycznych; 

 Możliwość transmisji danych drogą przewodową i bezprzewodową. 

 Wodowskazy: 

 Preferowana metoda pomiaru metodą teledetekcyjną, z wykorzystaniem czujnika 

radarowego; 

 Możliwość bieżącego pomiaru stanu wody; 

 Możliwość transmisji danych drogą przewodową i bezprzewodową;  

 Urządzenie powinno mieć możliwość bezpośredniego odczytu błędów;  

 Urządzenie powinno generować automatycznie powiadomienie o błędach, które 

powinny być przekazywane do centrum RIS drogą bezprzewodową; 

 Urządzenie powinno mieć możliwość ustawienia interwałów próbkowania; 

 Urządzenie powinno mieć możliwość uśredniania danych (średnia z kilku pomiarów). 

2.4.3.3 Wymagania niefunkcjonalne 

 Czujniki meteorologiczne: 

 W celu poprawności pomiaru czujnik powinien znajdować się na obszarze odkrytym, z 

dala od wysokich obiektów (drzewo, budynek). Przesłonięcia czujnika mogą wpłynąć 

na błędny odczyt warunków meteorologicznych; 

 Brak wrażliwości na zmieniające się warunki klimatyczne w obszarze RIS 

(niskie/wysokie temperatury, oblodzenie, silny wiatr); 

 Kompaktowa obudowa umożliwiająca montaż na docelowej platformie. 

Wodowskazy 

 Wymagania dotyczące montażu: 

o montaż w obrębie lustra wody, z pominięciem obiektów (przeszkód) na linii 

czujnik - powierzchnia wody; 

o mocowanie oraz miejsce montażu czujnika powinno być na tyle stabilne, aby 

nie przenosiło wibracji z elementu montażowego mostu; 
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o mocowanie nie może być podatne na odkształcenia w wyniku zmian 

temperatury; 

o montaż sensorów w żaden sposób nie powinien zmniejszać prześwitu 

pionowego oraz szerokości pomiędzy podporami lub prowadnicami mostu; 

o montaż sensora mikrofalowego powinien być tak zrealizowany, aby wiązka 

radarowa skierowana ku powierzchni wody była w odpowiedniej odległości od 

pionowej konstrukcji inżynierskiej lub jej elementu; bliskość takich elementów 

będzie miała wpływ na poprawność pomiaru, ze względu na kątowe 

rozchodzenie się wiązki radarowej (szerokość wiązki rozszerza się wraz ze 

wzrostem odległości od czujnika); 

o wysokość montażu czujnika powinna być ustalona powyżej najwyższego 

możliwego stanu wody (w celu uniknięcia zalania sensora);  

o nie można montować czujników w miejscu piętrzenia się wody. 

 Wymagania dotyczące lokalizacji 

o miejsce lokalizacji powinno być tak dobrane, aby w przypadku niskiego stanu 

wody sensor nie znajdował się nad wynurzoną podstawą podpory lub łachą 

piasku (należy uwzględnić niskie stany wody); przykładowy widok łach piachu 

przy niskim stanie wody przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 2.15). 

 

Rysunek 2.15 Łachy piachu przy filarach mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą. 

Źródło: opracowanie własne. 

 Wymagania dotyczące serwisu 

o łatwy dostęp do czujnika lub programatora (lokalizacja może znajdować się w 

innym miejscu niż czujnik) w celu wykonania prac serwisowych, w tym odczytu 

błędów pracy urządzenia; 

o wykonywanie corocznej niwelacji poszczególnych punktów wodowskazowych 

w celu weryfikacji poprawności wskazań odczytów. Niwelacja powinna być 
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zrealizowana również po modernizacji mostu (np. przebudowa, zwiększone 

obciążenie przęseł mostu). 

 Wymagania techniczne 

o możliwość zdalnego uruchomienia zdublowanego urządzenia lub automatyczne 

porównanie obydwu odczytów i wygenerowanie alarmu błędu w celu 

monitorowania odczytu czujnika. W tym celu należy montować po dwa czujniki 

na moście; 

o czujnik powinien mieć programowe ustawienie kalibracji, umożliwiającej 

również dostosowanie pomiaru do wskazań aktualnego stanu wody; 

o kalibracja czujnika powinna być przeprowadzona na podstawie geodezyjnego 

pomiaru jego wysokości. 

 Inne: 

o Odniesienie pomiaru do zera wodowskazu w Kronsztadzie ; 

o Brak wrażliwości na zmieniające się warunki klimatyczne w obszarze RIS 

(niskie/wysokie temperatury, oblodzenie, silny wiatr); 

o Kompaktowa obudowa umożliwiająca montaż na docelowej platformie. 

2.4.3.4 Wymagania opcjonalne 

 Możliwość zasilania z ogniw fotowoltaicznych; 

 Brak elementów ruchomych w przypadku stacji meteorologicznej; 

 Pomiar zjawisk gradowych w przypadku stacji meteorologicznej. 

2.4.3.5 Standardy 

 WMO, 2008: Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, World 

Meteorological Organization, No. 8, 7th edition, Geneva, Switzerland; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych Dz. U. 2000 nr 70 poz. 821. 

2.4.3.6 Specyfikacja sprzętowa 

Poniżej zestawiono minimalne wymagania dla stacji meteorologicznych oraz 

wodowskazów. 

 Stacje meteorologiczne: 

 temperatura pracy -40 - +60°C; 

 zasilanie 12/24 V; 
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 stopień ochrony klimatycznej, co najmniej IP66; 

 Pomiar wiatru: 

o prędkość: zakres 0 – 60 m/s, dokładność do 5%, jednostka 0.1 m/s, 0.1 km/h; 

o kierunek; zakres 0 - 360°, dokładność do 5%, jednostka 1°; 

 pomiar opadu: 

o dokładność: 5%; 

o zakres: 0 - 180 mm/h; 

 pomiar zjawisk gradowych: 

o intensywność: 0.1 uderzeń/cm2h; 

 pomiar ciśnienia atmosferycznego: 

o dokładność: do 1 hPa; 

o jednostki: bar, Pa; 

 pomiar temperatury powietrza 

o zakres: -40 - +60°C (dokładność do 1oC); 

 Wodowskazy: 

 Zakres pomiaru: 20 m; 

 dokładność pomiaru: 1 cm; 

 zasilanie: 12/24V lub 230V; 

 stopień ochrony klimatycznej: co najmniej IP 66/68; 

 temperatura pracy: od - 40 °C do + 50 °C; 

 zabezpieczenie przed skutkami wyładowań atmosferycznych. 

2.4.3.7 Procedury odbioru i testowania 

 Procedury dedykowane 

Wodowskazy:  

 wykaz danych odczytanych z sondy radarowej zawierające wszystkie nastawy 

urządzenia wraz z obrazem zarejestrowanego echa; 

 weryfikacja odczytów na podstawie danych z innych wodowskazów. 

 Procedury ogólne: 

 Przed przekazaniem systemu Zamawiającemu, wykwalifikowany pracownik powinien 

przeprowadzić kontrolę oraz testy obejmujące: 

 wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji: 
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o sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu oraz jego 

zgodności ze specyfikacją techniczną systemu; 

o kontrola funkcjonalnej kompatybilności poszczególnych elementów 

instalacji; 

 potwierdzenie kompletności dokumentacji oraz instrukcji operatora. 

 Wykonawca systemu powinien przekazać Zamawiającemu podpisany raport zawierający 

wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametrów, zalecany 

harmonogram prac konserwacyjnych, jeżeli nie uzgodniono warunków umowy na prowadzenie 

konserwacji oraz przeprowadzenie szkolenia personelu zapewniającego prawidłową obsługę 

systemu (Wykonawca powinien wydać zaświadczenie formalizujące odbycie szkolenia, z 

wypunktowaniem zagadnień będących przedmiotem szkolenia). 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w ilości 2 egz. w formie 

opracowania technicznego, oprawioną, w formacie A4. 

2.4.3.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wymagania dedykowane: 

Wodowskazy:  

 kalibracja czujników raz w roku lub w przypadku przebudowy, modernizacji mostu. 

Stacje meteorologiczne: 

 kalibracja czujnika raz na 3 lata. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania.  

Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne). 

Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS. 

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 
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zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej 

z Zamawiającym. 

Wymagany okres gwarancji, jeśli nie został określony inaczej 24 miesiące. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich. 

Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 

2.4.4 DGPS 

W rozszerzonym systemie RIS proponuje się dodatkowo pięć stacji DGPS, które powinny 

być w włączone do obecnego systemu. Oprócz generowania poprawek różnicowych, 

wymagane jest monitorowanie jakości poprawek DGPS (obecnie realizowane w Centrum RIS). 

Obecnie system DGPS składa się z następujących segmentów: 

I. Segment generowania poprawek różnicowych RTCM. 

Podstawowym elementem segmentu jest stacja referencyjna DGPS i moduł umożliwiający 

ich dalszą dystrybucję w systemie AIS. 

Elementy segmentu: 

 odbiornik GPS (L1, L2) wysokiej jakości z anteną geodezyjną GPS (L1, L2) z portem 

wyjściowym poprawek DGPS; 

 komputer przemysłowy i oprogramowanie do wygenerowania wiadomości AIS typ 17; 

 bloki komunikacji sieciowej IT (przełącznik, router); 

 urządzenia zasilające w/w bloki wraz urządzeniem UPS. 

II. Segment odbioru i monitorowania jakości pozycji. 

Ocena pracy stacji DGPS uwzględnia ocenę jakości generowanych poprawek poprzez 

ocenę dokładności pozycji. Stacja monitorująca DGPS składa się z: 

 odbiornika AIS z antenami VHF oraz GPS (L1), z portami wyjścia danych pozycyjnych 

NMEA (najlepiej GGA); 

 komputera PC z oprogramowaniem integrity, oprogramowaniem do oceny odchyleń 

pozycji; 

 oprogramowania do generowania i dystrybucji alarmów (funkcja integrity monitor); 
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 bloków komunikacji sieciowej IT (przełacznik, router); 

 urządzeń zasilających w/w bloki. 

Obecnie dane z monitoroningu jakości pozycji DGPS w Centrum RIS przedstawione są w 

aplikacji System Monitoringu DGPS. Aplikacja dostarcza następujących danych (na podstawie 

Podręcznika szkoleniowego administratora podsystemu monitoringu DGPS): 

 Tabela danych systemu Monitorowania DGPS: 

o Szerokość [°] – szerokość geograficzna lokalizacji stacji referencyjnej w 

stopniach; 

o Długość [°] – długość geograficzna lokalizacji stacji referencyjnej w stopniach; 

o Przesunięcie [m] – obliczone przesunięcie (z DGPS); 

o Jakość – DGPS lub GPS; 

o Wiek DGPS [s] – czas, który upłynął od momentu otrzymania ostatniej korekty; 

o Widoczne satelity – liczba widocznych satelitów; 

o Używane satelity – liczba używanych satelitów; 

o PDOP – współczynnik geometrycznej dokładności pozycji 3D; 

o HDOP – horyzontalny współczynnik geometrycznej dokładności; 

o Dystrybucja RTCM – lista kontrolerów, którzy będą otrzymywać dane z tej 

stacji referencyjnej DGPS i wykorzystywać te dane do generowania komunikatu 

17 systemu AIS. 

 Minimalne, średnie i maksymalne wartości przesunięcia z ostatnich 24 godzin. Wartości 

te są przedstawione w postaci wykresu. 

 Alarmy w formie tabelarycznej, dla każdego alarmu wyświetlane są data i czas 

wystąpienia alarmu wraz ze statusem alarmu oraz wartością przesunięcia w metrach. 

Przykładowe dane monitorowania stacji referencyjnej DGPS w lokalizacji Elewator Ewa 

zilustrowano na rysunku poniżej (Rysunek 2.16). 
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Rysunek 2.16 Aplikacja Systemu Monitoringu DGPS.  

Źródło: Urząd Żeglugi Śródlądowej, Szczecin. 
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2.4.4.1 Architektura 

 

Rysunek 2.17 Schemat sensorów DGPS w systemie RIS. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.4.2 Wymagania funkcjonalne 

 Zasięg nominalny poprawek:  

o Rozszerzenie RIS – obszar od jazu Widuchowa do Świecka;  

o Pełny zasięg: od obszaru stacji referencyjnej DGPS na Elewatorze Ewa (od 

północnej części jeziora Dąbie) do obszaru stacji referencyjnej w Słubicach (most 

w Świecku); 

 Dokładność pozycji DGPS ma być lepsza niż 3 m RMS, na poziomie 95%. Wymagana 

dostępność poprawek, co najmniej na poziomie 99,5-99,8%; 

 Odbiór poprawek DGPS przez certyfikowane urządzenia AIS użytkowane na 

jednostkach pływających w żegludze śródlądowej; 

 Monitoring jakości działania systemu, tzw. integrity. Czas reakcji na wykryty błąd 

poprawek (alarmu TTA) poniżej 10s (monitorowanie jest realizowane w obecnym 

systemie RIS); 

 Autonomiczność stacji referencyjnych DGPS i transmisja poprawek przez AIS; 

 Przekazywanie alarmów integrity DGPS do statków i centrum operatorskiego RIS. 

2.4.4.3 Wymagania niefunkcjonalne 

 Zestawienie minimalnych wymagań w stosunku do systemu nawigacyjnego DGPS dla 

strefy wód śródlądowych (wg. Rezolucji A.953 oraz R-121 IALA, przy założeniu małego ruchu 

i niskiego poziomu ryzyka). 

Tabela 2.17 Zestawienie minimalnych wymagań w stosunku do systemu DGPS.  

Nazwa parametru Wartość 

Dokładność systemu:   

dokładność pozycji na torze  3-10 m (95%) 

dokładność pozycji w porcie 1 m (95%) 

Integrity systemu: Stacja monitorowana 24h 

  czas do alarmu 10 sekund 

  pozycja limit alarmu   10m > metrów przez 20s 

  pozycja limit alarmu w porcie  6m > przez 20s 

Dostępność serwisu > 99.5% (2 lata) 

Maksymalny okres przerwy w pracy serwisu  10 sekund 

Ciągłość serwisu  99.97 % (3 godziny) 

Zasięg serwisu od stacji referencyjnej Do 100 km 

Okres uaktualniania pozycji  10 sekund 

Liczba użytkowników jednocześnie 

korzystających z systemu 

Bez ograniczeń 
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Antena GPS Wysoka wydajność, eliminacja zakłóceń 

odbioru sygnału, wysokiej jakości antena 

geodezyjna 

Port i kabel do podłączenia odbiornika DGPS do 

stacji bazowej AIS 

RS232 

Źródło: opracowanie własne. 

UWAGA: W powyższym zapisie: 

„system” oznacza GNSS z uwzględnieniem odbiornika użytkownika, 

„serwis” – oznacza, GNSS bez uwzględniania odbiornika użytkownika. 

 Dodatkowe wymagania niefunkcjonalne: 

 Wymagane jest doprowadzenie zasilania przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 

jest do ustalenia specyfikacji technicznej i montażu odpowiedniej szafy typu rack, 

umożliwiającej integrację urządzenia z systemem teleinformatycznym. Szafa powinna być 

współdzielona z innymi sensorami. Ustalenia odnośnie szaf powinny być skonsultowane z 

Zamawiającym i przez niego zaakceptowane. 

2.4.4.4 Wymagania opcjonalne 

Przekaz poprawek DGPS poprzez sieć internetową nie tylko dla autoryzowanych 

użytkowników RIS, np. hydrografia, jednostki sportowe.  

Funkcjonalność stacji bazowej RTK (dla potrzeb wykonywania pomiarów 

hydrograficznych). 

2.4.4.5 Standardy 

1) IALA Recommendation R-121 “Guidelines for the Performance and Monitoring of 

a DGNSS Service in the Band 283.5 - 325 kHz”, 2004 r; 

2) IMO Resolution A.915(22), 2001 r – „Future Requirements for GNSS”; 

3) IMO Resolution A.953 (23), World Wide Radionavigation System; 

4) International Standard for Tracking and Tracing on Inland Waterways (VTT), 

Resolution No. 63, United Nations, 2007. 

2.4.4.6 Specyfikacja sprzętowa 

Specyfikację sprzętową zestawiono w poniższych tabelach, jako proponowaną 

konfigurację. 

  



191 

 

Tabela 2.18 Zakładane parametry techniczne i funkcje odbiornika stacji referencyjnej RTK DGPS. 

Parametry techniczne i funkcje 

stacji referencyjnej RTK/ DGPS. 

Parametry i funkcje zestawu 

odbiornika 

Dodatkowe opcje 

urządzeń lub 

systemów 

Systemy GNSS śledzone sygnały GPS (kod, faza L1/L2,), 

GLONASS 

SBAS, EGNOS, L2C, 

L5 

Liczba kanałów (min)  24 Do 72 

Określania pozycji 2d (95%), [hz], 2 Hz - 

Anteny zewnętrzne zestawu GNSS, 

DGNSS 

Antena geodezyjna Antena geodezyjna 

Dokładność wyznaczania pozycji  DGPS 0.25[m] RTK 0,03m 

Czas inicjalizacji  statyczny/dynamiczny max. 

30sek 

- 

Funkcje Firmware   poprawki DGPS /RTK 

 pomiar fazy nośnej 

 eliminacja 

wielodrożności 

 odporność na zakłócenia 

 śledzenie niskich 

satelitów 

- 

Wyjścia/wejścia typu  RS-232, USB, RS-422, sieciowe 

TCP/IP 

PPS 

Obsługiwane formaty danych 

DGPS/RTK 

NMEA 0183, 

RTCM Ver. 2.1,2.2,2.3,3.0,x, 

CMR 

Porty wejścia-wyjścia  Format danych wyjściowych 

ASCII, NMEA 0183, 

- 

Pobór mocy odbiornika  max. 10W - 

Waga maksymalna [kg]  do 3 kg - 

Karty dodatkowe - wewnętrzny modem 

GSM 

Opcja wyposażenia: walizka transportowa - 

Zasilanie +12-24V DC źródła AC/DC max. 20W 

Temperatura pracy [°C] -30 do +55  - 

Norma pyłoodporności obudowy  - IP66 lub 67 

Źródło: opracowanie własne. 

UWAGA: W powyższym zapisie: 

 „system” oznacza GNSS z uwzględnieniem odbiornika użytkownika. 

 „serwis” – oznacza, GNSS bez uwzględniania odbiornika użytkownika. 
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Tabela 2.19 Parametry techniczne i funkcje stacji referencyjnej. 

Parametry techniczne i funkcje 

stacji referencyjnej 
Parametry i funkcje zestawu 

Dodatkowe opcje urządzeń 

lub systemów 

Komputer przemysłowy Do ustalenia w trakcie 

realizacji projektu przez 

Wykonawcę, zgodne z 

obowiązującymi standardami i 

normami. 

Do ustalenia w trakcie 

realizacji projektu przez 

Wykonawcę, zgodne z 

obowiązującymi standardami 

i normami. 

Oprogramowanie do 

wygenerowania wiadomości AIS 

typ 17. 

Bloki komunikacji sieciowej IT 

(switch, router). 

Urządzenia UPS zasilające system. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2.20 Parametry techniczne i funkcje stacji monitorującej. 

Parametry techniczne i funkcje 

zestawu stacji monitorującej 
Parametry i funkcje zestawu 

Dodatkowe opcje urządzeń 

lub systemów 

Odbiornik AIS z antenami VHF 

oraz GPS (L1), porty wyjścia 

danych pozycyjnych NMEA oraz z 

danymi pomiaru wartości SS (siła 

sygnału) i SNR (stos. Sygnału do 

szumu). 

Do ustalenia w trakcie 

realizacji projektu przez 

Wykonawcę, zgodne z 

obowiązującymi standardami i 

normami. 

Do ustalenia w trakcie 

realizacji projektu przez 

Wykonawcę, zgodne z 

obowiązującymi standardami 

i normami. 

Komputer PC 

Oprogramowanie integrity, 

oprogramowanie doi oceny 

odchyleń pozycji. 

Oprogramowanie do generowania i 

dystrybucji alarmów. 

Bloków komunikacji sieciowej IT 

(switch, router). 

Urządzeń zasilających w/w bloki. 

Źródło: opracowanie własne. 

2.4.4.7 Procedury odbioru i testowania 

Procedury dedykowane 

Wykonawca powinien opracować wykaz testów systemu, potrzebnych do przekazania 

systemu odbiorcy jak również testów, które należy przeprowadzać okresowo. Testy wykonuje 

się pod kątem oceny warunków zawartych w wymaganiach użytkowo-funkcjonalnych systemu.  
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Wymaganiem zamawiającego zapisanym w umowie jest, aby wszystkie elementy systemu 

były fabrycznie sprawdzone w trakcie prób FAT (ang. Factory Acceptance Test) oraz opatrzone 

znakami certyfikatów UE. 

Na potrzeby odbioru procedury SAT (Site Acceptance Test) należy opracować w oparciu 

o następujące dokumenty: 

 Normę międzynarodową IEC oraz polską PKN: INTERNATIONAL STANDARD 

IEC-62381, First Edition 2006-11, “Automation systems in the process industry -

Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), and site integration test 

(SIT)”; 

 Specyfikację techniczną SIWZ do projektu w stosunku do urządzeń zamontowanych na 

obiektach oraz uruchomionych na miejscu przez producenta lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela. 

Zgodnie z w/w normą, szczegółowe procedury odbioru są uzgadniane przed rozpoczęciem 

SAT (ang. Site Acceptance Test). 

W trakcie FAT i SAT powinno nastąpić przeszkolenie obsługi operatorskiej i technicznej. 

W trakcie odbioru SAT i SIT należy zwrócić uwagę na procedury: 

 Pomiaru dokładności poprawek DGPS w strefie pokrycia systemu (l > 10km) na 

wskazanych przez Zleceniodawcę punktach odniesienia (punkty osnowy geodezyjnej); 

 Pomiaru dostępności (Bit Error Rate %) sygnału poprawek  wymaga oceny 

statystycznej, w co najmniej całodobowym pomiarze. 

Prawidłowość lokalizacji i montażu anten GPS należy sprawdzić z instrukcją techniczną 

dostarczoną przez producenta sprzętu. Związane jest to z widocznością satelitów, eliminacja 

odbić wielodrożnych oraz stabilnością platformy. 

Procedury ogólne 

 Przed przekazaniem systemu Zamawiającemu, wykwalifikowany pracownik powinien 

przeprowadzić kontrolę oraz testy obejmujące: 

 wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji: 

o sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu oraz jego 

zgodności ze specyfikacją techniczną systemu; 

o kontrola funkcjonalnej kompatybilności poszczególnych elementów instalacji; 

 potwierdzenie kompletności dokumentacji oraz instrukcji operatora. 

 Wykonawca systemu powinien przekazać Zamawiającemu podpisany raport zawierający 

wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametrów, zalecany 
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harmonogram prac konserwacyjnych, jeżeli nie uzgodniono warunków umowy na prowadzenie 

konserwacji oraz przeprowadzenie szkolenia personelu zapewniającego prawidłową obsługę 

systemu (Wykonawca powinien wydać zaświadczenie formalizujące odbycie szkolenia, z 

wypunktowaniem zagadnień będących przedmiotem szkolenia). 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w ilości 2 egz. w formie 

opracowania technicznego, oprawioną, w formacie A4. 

2.4.4.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wymagania dedykowane 

Należy zawrzeć umowę w sprawie okresowego uaktualnienia oprogramowania 

urządzenia (ang. firmware) stacji bazowych i oprogramowania sieciowego (aplikacji zdalnej) 

oraz szkoleń technicznych personelu. 

Wymagania ogólne 

 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania.  

Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne). 

 Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS. 

 Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej 

z Zamawiającym. 

 Wymagany okres gwarancji, jeśli nie został określony inaczej  24 miesiące. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, 

niebędący przedmiotem praw osób trzecich. 

 Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 
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2.4.5 AIS 

2.4.5.1 Architektura 

 

Rysunek 2.18 Schemat sensorów AIS w systemie RIS. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.5.2 Wymagania funkcjonalne 

 Poniżej zestawiono zalecaną funkcjonalność stacji bazowych AIS. 

Główny tryb pracy: 

 „Hot – stand by” (dotyczy pracy dwóch połączonych urządzeń AIS); 

 Wiadomości AIS: 

o transmisja wszystkich typów wiadomości AIS, w tym Inland AIS;  

o retransmisja i odbiór wiadomości. 

 Monitorowanie stanu pracy urządzenia: 

o monitorowanie temperatury; 

o wykrywanie wadliwej pracy urządzenia; 

o monitorowanie zasilania. 

 Porty, łącza: 

o łącze sieciowe typu Ethernet; 

o port RS-232 do transmisji danych. 

 Pozostała funkcjonalność: 

 Funkcjonalność AtoN (ang. Aids to Navigation), w tym przekaźnika wiadomości 

AtoN; 

 Możliwość pracy w trybie przekaźnika; 

 Zintegrowany odbiornik GPS; 

 Zintegrowana antena VHF; 

 Odbiór wiadomości w formacie RTCM (poprawki różnicowe DGPS); 

 Kompatybilność z systemem AIS-PL; 

 Oprogramowanie do konfiguracji oraz pracy urządzania AIS. 

2.4.5.3 Wymagania niefunkcjonalne 

 Wymaganiem Zamawiającego zapisanym jest, aby wszystkie elementy systemu były 

fabrycznie sprawdzone w trakcie prób FAT (ang. Factory Acceptance Test) oraz 

opatrzone znakami certyfikatów UE. Na potrzeby odbioru procedury SAT (ang. Site 

Acceptance Test) należy opracować w oparciu o następujące dokumenty: 

o Normę międzynarodową IEC oraz polską PKN: INTERNATIONAL 

STANDARD IEC-62381, First Edition 2006-11, “Automation systems in the 

process industry -Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), and 

site integration test (SIT)”; 
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o Specyfikację techniczną SIWZ do projektu w stosunku do urządzeń 

zamontowanych na obiektach oraz uruchomionych na miejscu przez producenta 

lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

 Przeszkolenie obsługi operatorskiej i technicznej; 

 Wymagane jest doprowadzenie zasilania przez Wykonawcę; 

 Instalacja urządzeń AIS powinna być w dedykowanej szafie typu rack. Wykonawca 

zobowiązany jest do ustalenia specyfikacji technicznej i montażu odpowiedniej szafy, 

umożliwiającej integrację urządzenia z systemem teleinformatycznym. Szafa powinna 

być współdzielona z innymi sensorami. Ustalenia odnośnie szaf powinny być 

skonsultowane z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane. 

2.4.5.4 Wymagania opcjonalne 

Dostawcy mogą zaproponować swoje procedury odbioru FAT związane ze specyfiką 

składowych systemu AIS i wyposażeniem do testów. Muszą one być zaaprobowane przez 

Zamawiającego i nie mogą zawężać wymagań IEC-62381. 

2.4.5.5 Standardy 

1) IALA, Guidelines on Universal Shipborne Automatic System (AIS); 

2) IALA, Technical Clarifications of Recommendation ITU-R M.1371-1, 2, 3 and 4; 

3) IEC ,62287-1 and -2, Maritime navigation and radiocommunication equipment and 

systems – Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) 

4) IEC, 61993-2 ed 2.0, Universal Ship Borne Automatic Identification System (AIS) 

Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test 

Results, IEC 61993-2; 

5) IEC, 62320-1 Ed.1, Maritime navigation and radiocommunication equipment and 

systems - Automatic identification systems (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum 

operational and performance requirements, methods of testing and required test results; 

6) IEC, 62320-2 Ed.1, Maritime navigation and radiocommunication equipment and 

systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - 

Operational and performance requirements, methods of testing and required test results; 

7) IEC, 62320-3, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – 

Automatic identification systems (AIS) – Part 3: Repeater station – Minimum 

operational and performance requirements – Methods of test and required test results; 

8) IMO, Recommendation on Performance Standards for a ship-borne AIS, (MSC 74(69) 

Annex 3); 
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9) ITU, Recommendation ITU-R M. 825; 

10) ITU-R , M.1371-1, 1371-2, 1371-3, 1371-4 and 1371-5, Technical Characteristics for a 

Universal Ship Borne Automatic Identification System Using Time Division Multiple 

Access in the VHF Maritime Mobile Band; 

11) Recommendation on Performance Standards for a Universal Ship Borne Automatic 

Identification System, IMO Resolution Msc.74 (69) adopted on 12 May 1998. 

2.4.5.6 Specyfikacja sprzętowa 

 Poszerzony system AIS powinien składać się z następujących elementów: 

 dziesięciu stacji bazowych AIS pełnej wersji przystosowanych do pracy w 5 

lokalizacjach w konfiguracji „hot-standby” z akcesoriami: 

o anteny GPS; 

o anteny VHF; 

o kable łączące w szafie typu rack; 

 stacje bazowe AIS powinny posiadać opcję programową przełączania trybu pracy na 

tryb repeater’a; 

 obudowy szafy typu rack, zasilacz, UPS, kable zasilające; 

 panel wentylacyjno-grzewczy z termostatem; 

 zabezpieczenia przepięciowe kabli antenowych; 

 5 modułów stacji referencyjneych DGPS do współpracy z nowymi stacjami bazowymi 

AIS, anteny referencyjne GPS, kable (w przypadku, gdyby producent AIS oferował 

moduł DGPS do zintegrowania na stacji bazowej); 

 oprogramowanie do konfiguracji oraz pracy stacji bazowych; 

 instrukcje instalacji i obsługi w języku polskim. 

 Podstawowa specyfikacja techniczna znajduje się w tabeli poniżej (Tabela 2.21). 

Tabela 2.21 Podstawowa specyfikacja techniczna stacji bazowych AIS. 

Lp. Parametr Wartość 

1 Częstotliwość 156 – 162 MHz 

2 Czułość odbiornika Lepsza niż -115 dBm 

3 Format wiadomości NMEA 

4 Temperatura operacyjna -15 to +55°C 

5 Port TCP/IP Ethernet 

6 Port szeregowy RS-232 

7 Antena VHF - 

8 Antena GPS - 
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 Aplikacja WWW do konfiguracji i 

uaktualnienia oprogramowania stacji 

bazowych 

- 

Źródło: opracowanie własne. 

2.4.5.7 Procedury odbioru i testowania 

 Procedury dedykowane 

 Procedury testowania należy przeprowadzić zgodnie z normą międzynarodową IEC 

oraz polską PKN: Procedury ogólne powinny objąć 3 fazy: 

o Odbiór dostawy – zgodność z zamówieniem, przeprowadza Wykonawca, 

ewentualnie w trakcie FAT następuje sprawdzenie zgodności tego zakresu 

dostawy oraz parametrów i funkcjonalności w warunkach laboratoryjnych 

producenta; 

o Odbiór SAT – odbiór montażu i uruchomienia na obiektach; 

o Odbiór SIT – integracja obiektów, odbiory pracy całego systemu, głównie z 

poziomu Centrum RIS; 

 Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie z zakresie podstaw instalacji i obsługi 

urządzeń; 

 Na wszystkich obiektach AIS-RIS należy sporządzić dokumentację powykonawczą 

i przeprowadzić odbiory SAT zgodnie z normą INTERNATIONAL STANDARD IEC-

62381, First Edition 2006-11, “Automation systems in the process industry – Factory 

acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), and site integration test (SIT)”; 

 Całościowy odbiór SIT, czyli integrację urządzeń w systemie oraz stosowne testy 

przeprowadzić należy w Centrum RIS. Należy sporządzić protokoły odbioru 

komisyjnego zgodności dostawy, instalacji oraz funkcjonowania. 

 

 Procedury ogólne 

 Przed przekazaniem systemu Zamawiającemu, wykwalifikowany pracownik powinien 

przeprowadzić kontrolę oraz testy obejmujące: 

 wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji: 

o sprawdzenie zgodności z projektem wykonawczym, jakości montażu 

i oznaczeń, jakości funkcjonalnej sprzętu oraz jego zgodności ze specyfikacją 

techniczną projektu systemu; 

o kontrola funkcjonalnej kompatybilności poszczególnych elementów instalacji 

na obiektach; 
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 potwierdzenie kompletności dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi 

i operatora. 

 Wykonawca systemu powinien przekazać Zamawiającemu podpisany raport zawierający 

wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametrów, zalecany 

harmonogram przeglądów gwarancyjnych, a później prac konserwacyjnych, jeżeli nie 

uzgodniono warunków umowy na prowadzenie konserwacji oraz przeprowadzenie szkolenia 

personelu zapewniającego prawidłową obsługę systemu (Wykonawca powinien wydać 

zaświadczenie formalizujące odbycie szkolenia, z wypunktowaniem zagadnień będących 

przedmiotem szkolenia). 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w ilości 2 egz. w formie 

elektronicznej i opracowania technicznego, oprawioną, w formacie A4. 

2.4.5.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, od daty odbioru SAT, na cały system oraz 

poszczególne elementy składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania. 

Należy zawrzeć umowę w sprawie okresowych aktualizacji firmwaru stacji bazowych 

i oprogramowania sieciowego (aplikacji zdalnej). 

 Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne). 

 Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS. 

 Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej 

z Zamawiającym. 

 Wymagany okres gwarancji, jeśli nie został określony inaczej 24 miesiące. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 

 Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich. 
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 Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie wskazał, 

kto będzie pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 
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2.4.6 Platformy sieci sensorów 

2.4.6.1 Architektura 

 

Rysunek 2.19 Schemat rozmieszczenia sensorów w systemie RIS na proponowanych platformach.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Odpowiedni projekt i typ platform (np. wieża o konstrukcji kratowej, wieża strunowo- 

betonowa), wysokość, funkcjonalność, elementy dodatkowe, wygrodzenie powinien ustalić 

Wykonawca, przy konsultacji z Zamawiającym. W lokalizacjach tego wymagających należy 

rozważyć dołączenie do wież pomostów na szafy IT. 

Na mostach przewiduje się montaż mniejszych metalowych konstrukcji mocujących lub 

bezpośredni montaż do istniejącego elementu mostu.  

Projekt konstrukcji mocującej tego rodzaju powinien wykonać Wykonawca przy 

uzgodnieniu z Zamawiającym i zarządzającym istniejącą platformą. 

Wysokości wież oraz masztów proponowanych przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 

2.22). 

Tabela 2.22 Wysokości wież oraz masztów proponowanych. 

Lp. Lokalizacja Oznaczenie Status 
Typ wieży/ 

wysokość 
Uwagi 

1 Gozdowice  nowa Maszt 

aluminiowy 

kratowy/44m 

Działka RZGW Szczecin 

2 Cedynia  nowa Konstrukcja do 

3m 

Budynek OSP, lokalizacja 

na dachu wieży budynku, 

szafa IT w budynku. 

3 Kostrzyn nad 

Odrą 

(Podcentrum 

RIS) 

 nowa Konstrukcja do 

3m 

Budynek Urzędu Miasta 

Kostrzyn nad Odrą, 

lokalizacja na dachu 

budynku 

 Gorzów 

Wielkopolski -

Świerkocin 

(Nadzór Wodny 

na Warcie) 

 nowa Konstrukcja do 

3m 

Budynek RZGW Poznań, 

lokalizacja na dachu 

budynku 

4 Słubice  nowa Wieża stalowa 

kratowa/ 25m 

Wymiana obecnej, niższej 

wieży na istniejącym 

fundamencie 

Źródło: opracowanie własne. 

 Wysokość i miejsce mocowania sensorów na mostach ustala Wykonawca w uzgodnieniu 

z Zamawiającym i Zarządzającym istniejącą platformą. 

2.4.6.2 Wymagania funkcjonalne 

Planowane wieże, konstrukcje mocujące, będą nośnikami niejednokrotnie wielu sensorów, 

stąd powinny umożliwić ich montaż, z uwzględnieniem ich wagi oraz wymagań odnośnie 

stabilności konstrukcji technicznej (wychylenia, drgania, wpływ działania wiatru). 
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W przypadku wież, powinny one posiadać odpowiednią wytrzymałość na parcie wiatru 

zgodnie ze strefą wiatrową wraz z uwzględnieniem obciążenia śniegiem i lodem wg polskich 

norm. Oświetlenie platformy nie powinno stanowić przeszkody w poprawnym działaniu 

zamontowanych na platformie kamer. 

Wieża powinna być wykonana z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających 

z Prawa Budowlanego, Norm Technicznych mogących mieć wpływ na eksploatację, 

funkcjonalność, dostępność systemów montażowych stanowiących wyposażenie 

zamontowanych systemów antenowych. 

2.4.6.3 Wymagania niefunkcjonalne 

W przypadku montażu wielu sensorów w jednym punkcie należy uwzględnić ich 

potencjalne oddziaływanie względem siebie, co może mieć wpływ na ich prawidłowe działanie. 

Dotyczy to wzajemnego oddziaływania w relacji: 

 mikrofalowy wskaźnik wody – kamera; 

 sensory mikrofalowe  radiolinia. 

 W ramach wymagań niefunkcjonalnych związanych z postawieniem i wykorzystaniem 

wież zaleca się:  

 wykonanie badań geologiczno-inżynierskich wraz z określeniem kategorii 

geotechnicznej gruntu i wykonaniem dokumentacji geologicznej; 

 konstrukcja wieży powinna mieć wytrzymałość dostateczną do zamontowania 

określonej liczby sensorów; 

 wieża powinna być wyposażona w system ochrony odgromowej zgodnie z polską 

normą w tym zakresie; 

 wykonanie oświetlenia przeszkodowego dziennego i nocnego wraz z zasilaniem 

i odgromnikami (jeśli lokalizacja tego wymaga); 

 wykonanie drabin komunikacyjnych i pomostów (w tym obsługowych) zapewniających 

bezpośredni dostęp serwisowy do sensorów i drogi kablowej (jeśli wieża tego wymaga); 

 wyposażenie w system asekuracji pionowej wejścia i zejścia - drabin i pomostów; 

 ochronę korozyjną dla środowiska miejskiego przemysłowego o minimum 20 letniej 

odporności podstawowej; 

 malowanie przeszkodowe, gdy istnieją specjalne wymagania, np. w korytarzach 

lotniczych, (jeśli wieża tego wymaga); 
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 wygrodzenie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa budowli od 

dostępu osób postronnych, ogrodzenie o wysokości min. 2m do 3m, (jeśli lokalizacja 

tego wymaga). 

W ramach wymagań niefunkcjonalnych związanych z postawieniem i wykorzystaniem 

innych konstrukcji mocujących do istniejącej platformy (głównie mostów) zaleca się, co 

następuje: 

 konstrukcja powinna mieć wytrzymałość dostateczną do zamontowania określonej 

liczby sensorów; 

 zapewnienie bezpośredniego dostępu serwisowego do sensorów i drogi kablowej; 

 ochronę korozyjną dla środowiska miejskiego przemysłowego o minimum 20 letniej 

odporności podstawowej; 

 zabezpieczenie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa budowli od 

dostępu osób postronnych (jeśli lokalizacja tego wymaga). 

Dodatkowe wymagania związane z budową wież/masztów: 

 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy; 

 W trakcie budowy należy zachować i w razie konieczności ochraniać znajdujące się na 

terenie działek drzewa i krzewy; 

 Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych oraz zaaprobowanych przez 

zamawiającego w projekcie budowlanym; 

 Instalacje elektryczne oraz telekomunikacyjne muszą być wykonane zgodnie 

z obowiązującą technologią, przepisami prawa oraz instrukcjami i wymaganiami 

szczegółowymi. 

 Wymagania dla Wykonawcy:  

 wykonanie projektów wykonawczych (technicznych); 

 wykonanie projektów budowlanych; 

 wyznaczenie optymalnych tras przyłączy telekomunikacyjnych; 

 zakupu map do celów opiniodawczych i projektowych; 

 opracowanie map do celów projektowych; 

 pozyskanie uzgodnień branżowych, opinii, operatów środowiskowych, ekspertyz 

i innych niezbędnych pozwoleń; 
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 występowanie w imieniu Zamawiającego i pozyskanie wymaganych przepisami prawa 

decyzji, pozwoleń administracyjnych oraz innych dokumentów lub dokumentów 

potwierdzających, że decyzje/pozwolenia nie są wymagane; 

 zgłaszania w imieniu Zamawiającego do właściwych instytucji planowanych robót 

w ramach projektu; 

 stosowania się do wytycznych Zamawiającego, na każdym etapie projektowania 

(każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań 

projektowych); 

 prowadzenie konsultacji w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, 

materiałowych i innych, w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań 

Zamawiającego; 

 przedstawienie dowodu spełnienia wszystkich wymagań technicznych dla urządzeń 

opisanych w dokumencie, z potwierdzeniem w postaci kart katalogowych, lub innych 

udostępnionych przez producenta urządzeń dokumentów; 

 wykonania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami, 

która powinna umożliwić rozpoczęcie i wykonanie w pełnym zakresie robót ujętych 

w części budowlanej; 

 dołączenia do dokumentacji projektowej oświadczenia, iż jest ona wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz że została ona wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2.4.6.4 Wymagania opcjonalne 

 Brak 

2.4.6.5 Standardy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

 Norma: PN-B-03204:2002 Konstrukcje stalowe  Wieże i maszty  Projektowanie 

i wykonanie; 

 Norma: PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych  Obciążenie wiatrem; 

 Norma: PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe  

Obciążenie oblodzeniem; 



207 

 

 Norma: PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe  

Obciążenie temperaturą; 

 Norma: PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  Ochrona 

specjalna; 

 Norma: PN-65/L-49002 Ruch lotniczy  Oznaczanie naziemnych przeszkód lotniczych. 

2.4.6.6 Specyfikacja sprzętowa 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia specyfikacji sprzętowej, w tym projektu, wież 

i innych konstrukcji mocujących. 

2.4.6.7 Procedury odbioru i testowania 

 Wykonawca powinien opracować wykaz testów systemu, potrzebnych do przekazania 

systemu odbiorcy jak również testów, które należy przeprowadzać w trybie okresowym. Testy 

wykonuje się pod kątem oceny warunków zawartych w wymaganiach użytkowo-

funkcjonalnych systemu.  

 Przed przekazaniem systemu Zamawiającemu, wykwalifikowany pracownik powinien 

przeprowadzić kontrolę oraz testy obejmujące: 

 wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji: 

o sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu oraz jego 

zgodności ze specyfikacją techniczną systemu; 

o kontrola funkcjonalnej kompatybilności poszczególnych elementów instalacji; 

 potwierdzenie kompletności dokumentacji oraz instrukcji operatora. 

 Wykonawca systemu powinien przekazać Zamawiającemu podpisany raport zawierający 

wykaz parametrów użytkowych konstrukcji oraz wyniki kontroli tych parametrów, zalecany 

harmonogram prac konserwacyjnych, jeżeli nie uzgodniono warunków umowy na prowadzenie 

konserwacji oraz przeprowadzenie szkolenia personelu zapewniającego prawidłową obsługę 

systemu (Wykonawca powinien wydać zaświadczenie formalizujące odbycie szkolenia, z 

wypunktowaniem zagadnień będących przedmiotem szkolenia). Szkolenie odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego lub w miejscu instalacji infrastruktury. Wykonawca opracuje 

szczegółowy zakres szkolenia, podlegający akceptacji Zamawiającego. 

 Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w ilości 2 egz. w formie 

opracowania technicznego, oprawioną, w formacie A4. 

Procedury ogólne: Procedury ogólne wg punktu 2.11. 
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2.4.6.8 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Konstrukcja wieży lub mocowania sensora musi być zabezpieczona antykorozyjnie. Kolor 

powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niepłatnych świadczeń serwisowych i obsługi 

technicznej na wszystkie elementy składowe konstrukcji wieży telekomunikacyjnej lub 

konstrukcji mocującej na pełen okres gwarancji – 10 lat. 

W zakres świadczeń serwisowych i obsługi technicznej wchodzą:  

 oczyszczanie konstrukcji stalowych i powierzchni betonowych; 

 piaskowanie; 

 usuwanie ognisk korozji; 

 nanoszenie warstw ochronnych (antykorozyjnych); 

 malowanie i znakowanie przeszkodowe obiektów wysokich (jeśli będzie wymagane); 

 montowanie oświetlenia przeszkodowego ( jeśli będzie wymagane); 

 malowanie dekoracyjne i ochronne (wież/masztów/mocowań sensorów); 

 renowacja powierzchni betonowych; 

 wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów konstrukcji; 

 przeglądy inspekcyjne obiektów budowlanych. 
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2.4.7 Mapy i opisy nowych lokalizacji rekomendowanych 

2.4.7.1 Lokalizacja Jaz Widuchowa 

1. Jaz Widuchowa 

Adres lokalizacji Widuchowa 

Zarządca 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a  

70-405 Szczecin 

Właściciel 

Skarb Państwa- Agencja Nieruchomości 

Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie,  

ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin 

Współrzędne 

lokalizacji 

53°08’40.21”N 

14°23’09.97”E 

 

Lokalizacja Jaz Widuchowa 

Sensory Stacja bazowa VHF 

  

Rysunek 2.20 Mapa sensorów w lokalizacji Jaz Widuchowa.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.2 Lokalizacja most drogowy na Odrze Krajnik Dolny 

2. Krajnik Dolny 

Adres lokalizacji 
Most drogowy na Odrze w Krajniku Dolnym (droga 

nr 26) 

Zarządca 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Szczecinie a 

al. Bohaterów Warszawy 33 

70-340 Szczecin 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

53°02’05.68”N 

14°18’42.91”E 

 

  

Rysunek 2.21 Most w Krajniku Dolnym.  

Źródle: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Krajnik Dolny 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.22Mapa sensorów w Krajniku Dolnym.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.3 Lokalizacja Kopalnia Bielinek 

3. Bielinek 

Adres lokalizacji Kopania Bielinek 

Zarządca 

Szczecińskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych SA 

ul. Tartaczna 9 

70-893 Szczecin 

Właściciel 

Szczecińskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych SA 

ul. Tartaczna 9 

70-893 Szczecin 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°57’37.51”N 

14°09’03.17”E 

 

 

Rysunek 2.23 Kopalnia w Bielinku.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Bielinek 

Sensory Kamera 

Kamera 

 

Rysunek 2.24 Mapa sensorów w Bielinku.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.4 Lokalizacja OSP Cedynia 

4. Cedynia 

Adres lokalizacji 

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedyni ul. Obrońców 

Stalingradu 26A  

74-520 Cedynia 

Zarządca  

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°52’39.54”N 

14°12’00.25”E 

 

Lokalizacja Cedynia 

Sensory Stacja bazowa AIS 

Stacja bazowa VHF 

DGPS 

  

Rysunek 2.25 Mapa sensorów w Cedyni.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.5 Lokalizacja śluza Hohensaaten 

5. Hohensaaten 

Adres lokalizacji Śluza Hohensaaten 

Zarządca 

Wasser und Schifffahrtsamt Eberswalde 

Schneidemuhlenweg 21 

D-16225 

Właściciel 

Wasser und Schifffahrtsamt Eberswalde 

Schneidemuhlenweg 21 

D-16225 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°52’20.85”N 

14°08’55.39”E 

 

 

Rysunek 2.26 Śluza Hohensaaten.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Hohensaaten 

Sensory Kamera 

Kamera 

  

Rysunek 2.27 Mapa sensorów w Hohensaaten.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.6 Lokalizacja most drogowy na Odrze Osinów Dolny 

6. Osinów Dolny 

Adres lokalizacji 
Most drogowy na Odrze w Osinowie Dolnym (droga 

nr 124) 

Zarządca 

Landesbertrieb Strassenwesen Brandenburg 

Lindenalle 51  

D-15366 Hoppegarten 

Właściciel 

Landesbertrieb Strassenwesen Brandenburg 

Lindenalle 51  

D-15366 Hoppegarten 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°50’35.59”N 

14°07’26.44”E 

 

 

Rysunek 2.28 Most drogowy na Odrze Osinów Dolny.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Osinów Dolny 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.29 Mapa sensorów w Osinów Dolny.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.7 Lokalizacja most kolejowy na Odrze Siekierki 

7. Siekierki 

Adres lokalizacji Most kolejowy na Odrze w Siekierkach 

Zarządca 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 

Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynierskich 

Budynków i Budowli  

Ul. Korzeniowskiego 1, 

70-211 Szczecin 

Właściciel 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 

Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynierskich 

Budynków i Budowli  

Ul. Korzeniowskiego 1, 

70-211 Szczecin 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°48’46.80”N 

14°13’25.43”E 

Lokalizacja Siekierki 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.30 Mapa sensorów w Siekierkach. 

 Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.8 Lokalizacja RZGW Gozdowice 

8. Gozdowice 

Adres lokalizacji 

Nadzór Wodny w Gozdowicach 

Gozdowice 28,  

74-505 Gozdowice 

Zarządca 

Regionalny Zarząd  

Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

ul. Tama Pomorzańska 13 A 

70-030 Szczecin 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°45’52.58”N 

14°19’08.47”E 

 

 

Rysunek 2.31 RZGW w Gozdowicach.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Gozdowice 

Sensory Kamera 

Kamera 

Stacja meteorologiczna 

Stacja bazowa AIS 

DGPS 

Stacja bazowa VHF 

 

Rysunek 2.32 Mapa sensorów w RZGW Gozdowice.  

Źródło: opracowanie własne 
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2.4.7.9 Lokalizacja most kolejowy na Odrze Kostrzyn nad Odrą 

 

9. Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji Most Kolejowy nad Odrą w Kostrzynie na Odrą 

Zarządca 

DB Netz AG 

Niederlassung Ost 

Granitzstraße 55 

13189 Berlin 

Właściciel 

DB Netz AG 

Niederlassung Ost 

Granitzstraße 55 

13189 Berlin 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°34’44.47”N 

14°37’43.54”E 

 

 

Rysunek 2.33 Most kolejowy w Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Wodowskaz 

Kamera 

 

Rysunek 2.34 Schemat sensorów w Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.10 Lokalizacja most drogowy na Odrze Kostrzyn nad Odrą 

10. Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji 
Most drogowy nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą 

(droga nr 22) 

Zarządca 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Zielonej Górze 

ul. Boh. Westerplatte 31 

65-950 Zielona Góra 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°34’44.47”N 

14°37’43.54”E 

 

  

Rysunek 2.35 Most drogowy w Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

Kamera 

Kamera 

 

Rysunek 2.36 Mapa sensorów w Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

  



226 

 

2.4.7.11 Lokalizacja Podcentrum RIS Kostrzyn nad Odrą 

11. Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji 

Podcentrum RIS 

ul. Graniczna 2 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

Zarządca 

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą 

ul. Graniczna 2 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°34’53.76”N 

14°38’01.00”E 

 

 

Rysunek 2.37 Podcentrum RIS Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Stacja meteorologiczna 

Stacja bazowa AIS 

Stacja bazowa VHF 

DGPS 

  

Rysunek 2.38 Mapa sensorów w Podcentrum RIS- Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.12 Lokalizacja most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 1 

12. Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji Most kolejowy na Warcie w Kostrzynie nad Odrą 

Zarządca  

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°35’12.48”N 

14°38’15.72”E 

 

 

Rysunek 2.39 Most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 1.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.40 Mapa sensorów na Warcie- Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.13 Lokalizacja most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 2 

13. Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji Most kolejowy na Warcie w Kostrzynie nad Odrą 

Zarządca  

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°35’03.88”N 

14°38’37.14”E 

 

 

Rysunek 2.41 Most kolejowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 2.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.42 Mapa sensorów ma Warcie- Kostrzyn nad Odrą 2.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.14 Lokalizacja most drogowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą 

14. Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji 
Most drogowy na Warcie w Kostrzynie nad Odrą 

(droga nr 31) 

Zarządca 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Zielonej Górze 

ul. Boh. Westerplatte 31 

65-950 Zielona Góra 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°35’00.74”N 

14°38’44.70”E 

 

 

Rysunek 2.43 Most drogowy na Warcie Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.44 Mapa sensorów na Warcie- Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.15 Lokalizacja most drogowy na Warcie Świerkocin 

15. Świerkocin 

Adres lokalizacji 
Most drogowy na Warcie w Świerkocinie (droga nr 

131) 

Zarządca 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

al. Niepodległości 32 

65-042 Zielona Góra 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°38’57.76”N 

14°59’58.74”E 

 

 

Rysunek 2.45 Most drogowy na Warcie w Świerkocinie.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Świerkocin 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.46 Mapa sensorów na Warcie- Świerkocin.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.16 Lokalizacja RZGW Gorzów Wielkopolski - Świerkocin 

 

16. Gorzów Wielkopolski 

Adres lokalizacji 

Nadzór Wodny Gorzów Wielkopolski  

Świerkocin 45 

66-460 Witnica 

Zarządca 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Szewska 1, 

61-760 Poznań 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°39’03.78”N 

15°00’01.48”E 

 

 

Rysunek 2.47 RZGW Gorzów Wielkopolski - Świerkocin. 

Źródło: opracowanie własne 
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Lokalizacja Gorzów Wielkopolski 

Sensory Kamera 

Kamera 

Stacja meteorologiczna 

AIS 

DGPS 

VHF 

 

Rysunek 2.48 Mapa sensorów RZGW Gorzów Wielkopolski – Świerkocin.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.17 Lokalizacja most drogowy na Odrze Słubice 

17. Słubice 

Adres lokalizacji Most drogowy nad Odrą w Słubicach (droga nr 29) 

Zarządca 
Landesbertrieb Strassenwesen Brandenburg 

Lindenalle 51 D-15366 Hoppegarten 

Właściciel 
Landesbertrieb Strassenwesen Brandenburg 

Lindenalle 51 D-15366 Hoppegarten 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°20’53.23”N 

14°33’20.95”E 

 

 

Rysunek 2.49 Most drogowy na Odrze Słubice.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Słubice 

Sensory Kamera 

Kamera 

Wodowskaz 

Wodowskaz 

 

Rysunek 2.50 Mapa sensorów na moście drogowym w Słubicach. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.18 Lokalizacja most kolejowy na Odrze Słubice 

18. Słubice 

Adres lokalizacji Most kolejowy nad Odrą w Słubicach (Kunowicach) 

Zarządca 
DB Netz AG Regionalbereich Ost Granitzstrasse 55-

56 D-13189 Berlin 

Właściciel 
DB Netz AG Regionalbereich Ost Granitzstrasse 55-

56 D-13189 Berlin 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°19’15.53”N 

14°34’32.95”E 

  

  

  

  

Lokalizacja Słubice 

Sensory Wodowskaz 

Wodowskaz 

 

 

Rysunek 2.51 Mapa sensorów na moście kolejowym w Słubicach.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.19 Lokalizacja RZGW Słubice 

19. Słubice 

Adres lokalizacji 

Nadzór Wodny Słubice  

ul.1-go Maja 35,  

69-100 Słubice 

Zarządca 

Regionalny Zarząd  

Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

ul. Tama Pomorzańska 13 A 

70-030 Szczecin 

Właściciel Skarb Państwa  

Współrzędne 

lokalizacji 

52°20’49.16”N 

14°33’58.50”E 

 

 

Rysunek 2.52 RZGW Słubice.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Lokalizacja Słubice 

Sensory Kamera 

Stacja meteorologiczna 

Stacja bazowa AIS 

DGPS 

Stacja VHF 

 

Rysunek 2.53 Mapa sensorów w RZGW Słubice.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.7.20 Lokalizacja most autostradowy na Odrze Świecko 

19. Świecko 

Adres lokalizacji 
Most autostradowy nad Odrą w Świecku (autostrada 

A2) 

Zarządca 
Landesbertrieb Strassenwesen Brandenburg 

Lindenalle 51 D-15366 Hoppegarten 

Właściciel 
Landesbertrieb Strassenwesen Brandenburg 

Lindenalle 51 D-15366 Hoppegarten 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°20’49.16”N 

14°33’58.50”E 

 

 

Rysunek 2.54 Most autostradowy na Odrze Świecko.  

Źródło: opracowanie własne 
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Lokalizacja Świecko 

Sensory Kamera 

Kamera 

Wodowskaz 

Wodowskaz 

  

Rysunek 2.55 Mapa sensorów na moście autostradowym A2 w Świecku.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.8 Mapy i opisy lokalizacji nierekomendowanych 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono analizowane w trakcie realizacji Studium 

Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego lokalizacje, które nie zostały 

rekomendowane do dalszych analiz. 

2.4.8.1 Lokalizacja rozwidlenie Odra-Warta 

1. Oczyszczalnia ścieków Kostrzyn nad Odrą 

Adres lokalizacji 

Oczyszczalnia Ścieków w Kostrzynie nad Odrą  

ul. Asfaltowa 

Kostrzyn nad Odrą  

Zarządca 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Kopernika 4a  

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

Właściciel 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Kopernika 4a  

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°35’57.25”N 

14°37’23.23”E 
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Lokalizacja Oczyszczalnia ścieków Kostrzyn nad Odrą 

Sensory Kamera 

Kamera 

  

Rysunek 2.56 Mapa sensorów w Oczyszczalni ścieków- Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.8.2  Lokalizacja Nadzór Wodny na Warcie w Kostrzynie nad Odrą 

 

 

  

2. Nadzór Wodny na Warcie w Kostrzynie nad Odrą 

Adres lokalizacji Nadzór Wodny na Warcie w Kostrzynie nad Odrą 

Zarządca 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Szewska 1, 

61-760 Poznań 

Właściciel Skarb Państwa 

Współrzędne 

lokalizacji 

52°35’00.85”N 

14°39’56.98”E 

  

Lokalizacja Nadzór Wodny na Warcie w Kostrzynie nad 

Odrą 

Sensory Kamera 

Kamera 

 

Rysunek 2.57 Mapa sensorów w Nadzorze wodnym- Kostrzyn nad Odrą.  

Źródło: opracowanie własne 
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2.4.8.3 Lokalizacja śluza Eisenhuttenstad 

3. Śluza Eisenhuttenstad 

Adres lokalizacji Śluza Eisenhuttenstad 

Zarządca  

Właściciel  

Współrzędne 

lokalizacji 

52°08’42.37”N 

14°40’50.20”E 

  

Lokalizacja Śluza Eisenhuttenstad 

Sensory Kamera 

Kamera 

Czujnik meteo 

  

Rysunek 2.58 Mapa sensorów w Śluzie Eisenhuttenstadt.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.4.8.4 Lokalizacja Ratzdorf 

4. Ratzdorf 

Adres lokalizacji Ratzdorf 

Zarządca 

Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde 

Schneidemuhlenweg 21 

D-16225 Eberswalde 

Właściciel  

Współrzędne 

lokalizacji 

52°04’10.64”N 

14°45’22.91”E 

  

Lokalizacja Ratzdorf 

Sensory Kamera 

 

Rysunek 2.59 Mapa sensorów w Ratzdorf.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.5 Rozbudowa/modernizacja systemu łączności i transmisji danych RIS 

2.5.1 Rozbudowa/modernizacja sieci transmisji danych 

2.5.1.1 Architektura 

W ramach rozbudowy sieci transmisji danych planuje się utworzenie połączenia 

światłowodowego pomiędzy serwerownią główną a punktem technicznym umieszczonym na 

Elewatorze Ewa oraz pomiędzy serwerownią główną a zapasową. Wraz z istniejącym 

połączeniem światłowodowym pomiędzy serwerownią w Czerwonym Ratuszu (która stanie się 

serwerownią zapasową) a Elewatorem Ewa, umożliwi to utworzenie redundantnych połączeń 

odpornych na awarię jednego z nich. Dodatkowo każda z serwerowni będzie posiadała osobne 

połączenie do Internetu co spowoduje również odporność na awarię jednego z dwóch połączeń 

internetowych. 

Architektura nowej części sieci została przedstawiona na rysunku 2.60. Wszystkie nowe 

lokalizacje będą połączone z serwerownią główną z wykorzystaniem Internetu. Jedynym 

wyjątkiem jest tu rozbudowywana lokalizacja nr 1 Jaz Widuchowa, która nadal będzie 

wykorzystywała istniejącą sieć transmisji danych. Takie podejście zakłada posiadanie w 

serwerowni głównej wydajnego stałego połączenia do Internetu. 

Lokalizacje z których pozyskiwane są wyłącznie dane telemetryczne z czujników stanu 

wody będą połączone z wykorzystaniem sieci komórkowej. W większości tych lokalizacji 

zaplanowano umieszczanie dwóch czujników poziomu wody na most. Czujniki z jednego 

mostu są razem podłączone do jednego komputera sterującego posiadającego modem do 

komunikacji z siecią komórkową. Opcjonalnie, szczególnie w przypadku istnienia czujników 

ze zintegrowanym modemem do sieci komórkowych, dopuszcza się utworzenie dwóch 

odrębnych połączeń do Internetu - po jednym dla każdego czujnika. 

W lokalizacjach 4, 5, 6, 11 (Rysunek 2.60) z uwagi na istnienie stałych połączeń 

internetowych, przewiduje się wykupienie dedykowanych połączeń stałych do Internetu od 

lokalnych operatorów udostępniających łącza w tych miejscach. Dla śluzy Hohensaaten nie 

wymaga się wykupienia dedykowanego łącza w przypadku udostępniania obrazu z kamer 

poprzez istniejące łącze internetowe. 
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Elewator Ewa

Serwerownia 
główna

Serwerownia 
zapasowa

30. Most autostradowy A2  Świecko  N

31. Most autostradowy A2  Świecko  S

29. Nadzór wodny RZGW Słubice

28.Most kolejowy "Słubice"S / Kunowicach

26. Most drogowy "Słubice" S

25. Most drogowy "Słubice" N

27.Most kolejowy "Słubice"N / Kunowicach

In
te

rn
e

t

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb 
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

22. Most drogowy na Warcie w "Świerkocinie" N

23. Most drogowy na Warcie w "Świerkocinie" S
24. Nadzór wodny RZGW w Gorzowie Wielkopolskim

21. Most drogowy na Warcie "Kostrzyn nad Odrą"S

20. Most drogowy na Warcie "Kostrzyn nad Odrą"N

19. Most kolejowy na Warcie "Kostrzyn nad Odrą" S 2

18. Most kolejowy na Warcie "Kostrzyn nad Odrą" N 2

17. Most kolejowy na Warcie "Kostrzyn nad Odrą" S 1

16. Most kolejowy na Warcie "Kostrzyn nad Odrą" N 1

13. Most drogowy na Odrze "Kostrzyn nad Odrą" N

14. Most drogowy na Odrze "Kostrzyn nad Odrą" S
15. Kostrzyn - Podcentrum RIS

12. Most kolejowy na Odrze "Kostrzyn nad Odrą" N

11. Nadzór Wodny RZGW Gozdowice

10. Most kolejowy Siekierki S

9. Most kolejowy Siekierki N

8. Most drogowy Osinów Dolny S

7. Most drogowy Osinów Dolny N

6. Śluza Hohensaaten

5. OSP Cedynia

4. Bielinek "Kopalnia Bielinek"

3. Most drogowy Krajnik Dolny S

2. Most drogowy Krajnik Dolny N

1. Jaz Widuchowa

Siadło Górne

Istniejąca 

sieć 

transmisji 

danych RIS

Stałe, przewodowe łącze do Internetu

Łącze do Internetu z 

wykorzystaniem sieci komórkowej

Łącze światłowodowe

Radiolinia w paśmie licencjonowanym

Radiolinia w paśmie 

nielicencjonowanym

Lokalne stałe łącze

Legenda

Zapasowe łącze do Internetu z 

wykorzystaniem sieci komórkowej

Schemat nie zachowuje proporcji odległości.

 

Rysunek 2.60 Architektura nowej części sieć transmisji danych systemu RIS.  

Źródło: opracowanie własne. 



252 

 

W Podcentrum RIS (lokalizacja 15) w Kostrzynie zaplanowano utworzenie dedykowanego 

stałego połączenia do Internetu (w budynku istnieje obecnie podłączenie stałe do Internetu). Z 

Podcentrum RIS planuje się utworzenie dwóch radiolinii w paśmie nielicencjonowanym (np. 

WiFi) (Rysunek 2.61). Anteny planuje się umieścić na 3 metrowym maszcie na dachu budynku. 

Pierwsza linia będzie prowadziła do mostu kolejowego (około 450 metrów), przy braku 

przeszkód terenowych (most jest widoczny z Podcentrum RIS). Druga radiolinia będzie 

prowadziła z mostu drogowego do Podcentrum (około 400 metrów). Oba punkty na moście 

drogowym będą ze sobą połączone i z jednego z nich będzie poprowadzona radiolinia. 

Opcjonalnie z uwagi na istnienie drzew na linii Podcentrum – most można radiolinie 

poprowadzić z części mostu (filar, latarnia uliczna) będącego bliżej brzegu rzeki, a do tego 

punktu poprowadzić sieć za pomocą kabla, np. skrętki (Ethernet). 

 

Rysunek 2.61 Architektura nowej części sieć transmisji danych – Kostrzyn  

Źródło:opracowanie własne na podstawie Google Earth. 

 W nadzorze wodnym RZGW w Słubicach również planuje się utworzenie dedykowanego 

stałego połączenia do Internetu (dostęp do lokalnego operatora w budynku) oraz połączenie 

radiolinią w pasmie nielicencjonowanym z mostem drogowym (Rysunek 2.62a i b). Oba punkty 

na moście będą ze sobą połączono przewodowo i będą wykorzystywać jedną radiolinie do 

nowej stalowej 25 metrowej wieży, która zostanie wybudowana w miejsce istniejącej wieży, 

koło budynku nadzoru wodnego. Odległość z mostu do budynku nadzoru wodnego to około 

700 metrów przy braku przeszkód terenowych. 
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Rysunek 2.62 (a – u góry:) Architektura nowej części sieć transmisji danych – Słubice, (b – na dole): widoczność z mostu do 

Nadzoru Wodnego.  

Źródło:opracowanie własne na podstawie Google Earth (a), Google Stretview (b). 

 Z mostu autostradowego A2 (lokalizacje 30 i 31) planuje się poprowadzenie radiolinii w 

paśmie nielicencjonowanym do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb 

Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku o długości około 750 metrów (Rysunek 2.63). 

Dalej zakłada się wykup stałego łącza do Internetu od istniejącego operatora (w Centrum 

istnieje połączenie do Internetu). Zakłada się montaż anten na jednej z latarni na moście 

autostradowym i na jednym z istniejących masztów antenowych w Centrum. 
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Rysunek 2.63 Architektura nowej części sieć transmisji danych – Świecko.  

Źródło:opracowanie własne na podstawie Google Earth. 

W lokalizacji 24 - Nadzór Wodny w Gorzowie Wielkopolskim – Świerkocin planuje się 

utworzenie dedykowanego stałego połączenia do Internetu (obok już istniejącego w budynku) 

oraz utworzenie radiolinii w paśmie nielicencjonowanym do lokalizacji na moście drogowym 

na Warcie (lokalizacje 22 i 23 – Rysunek 2.64). Odległość z budynku (anteny zostaną 

umieszczone na 3 metrowym maszcie na dachu budynku) nadzoru do mostu to około 120 

metrów. Oba punkty będą korzystać z jednej radiolinii. 

 

Rysunek 2.64 Architektura nowej części sieć transmisji danych – Świerkocin.  

Źródło:opracowanie własne na podstawie Google Earth. 

 We wszystkich punktach, w których jest planowany zakup stałego połączenia do Internetu 

planuje się również utworzenie zapasowego łącza z wykorzystaniem sieci komórkowej 

(zaznaczono na rysunku (Rysunek 2.60) linią przerywaną). 

W ramach modernizacji istniejącej sieci transmisji danych przewiduje się następujące 

zmiany: 

a) Instalacja łącza zapasowego używającego sieci komórkowej w następujących 

lokalizacjach: 
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o Autostrada Wschód; 

o Autostrada Zachód; 

o Most Gryfitów S; 

o Jaz Widuchowa; 

o Most Długi; 

o Most kolejowy Parnica; 

o Most Kolejowy przy Dworcu Głównym (wymiana istniejącego połączenia 

zapasowego realizowanego za pomocą modemu GPRS Option Global Surfer); 

o Most Maszalin (wymiana istniejącego połączenia zapasowego realizowanego za 

pomocą modemu GPRS Option Global Surfer); 

o Most Pionierów; 

o Most kolejowy Podjuchy (Most_PKP); 

o Most Portowy; 

o Most Gryfino (dwie lokalizacje); 

o Nabrzeże Ognica; 

o Most Pomorzan N. 

b) Zakup stałego łącza do Internetu u lokalnego operatora: 

o Lokalizacja – Potulicka 40; 

o Lokalizacja – RZGW Podjuchy. 

Łącza zapasowe uruchamiają się automatycznie w przypadku awarii łącza podstawowego 

(wraz z powiadomieniem operatora systemu RIS). Dodatkowe stałe łącza do Internetu działają 

równolegle do istniejących radiolinii. Sprzęt sieciowy korzysta jednocześnie z obu połączeń. 

2.5.1.2 Wymagania dla poszczególnych typów łącz 

a. Łącza światłowodowe 

Zakłada się budowę łączy światłowodowych z wykorzystaniem światłowodów 

jednomodowych, wymaga się przepływności danych na minimalnym poziomie 1 Gb/s. 

Światłowód jednomodowy to rodzaj światłowodu służący do przesyłania jednego modułu 

światła, nazywanego modem podstawowym. Największą zaletą tego typu światłowodów jest 

możliwość przesyłania danych na duże odległości, bez znaczącego zniekształcenia i tłumienia 

sygnału. Pozwala to na budowę systemów transmisyjnych dalekiego zasięgu, osiągających 

znaczne przepływności. W telekomunikacji stosuje się najczęściej światłowody jednomodowe 

o średnicy rdzenia od 8 do 10 mikrometrów i standardowej średnicy płaszcza 125 mikrometrów. 

Z uwagi na minimum tłumienności w zastosowaniach telekomunikacyjnych używa się długości 
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fali w przedziale 1530-1565 nm (długość średnia fali ok. 1550 nm), jest to III okno 

transmisyjne, ale także używa się II okna transmisyjnego, fali o długości ok. 1310 nm, 

odpowiadającej podczerwieni. Światłowody jednomodowe umożliwiają transmisję w 

technologii xWDM, która opiera się na zwielokrotnianiu sygnału 

 Światłowody po obu stronach wymagają zarządzanych przełączników posiadających 

interfejsy optyczne. 

b. Stałe łącza do Internetu 

 Stałe łącza do Internetu mogą być zrealizowane z użyciem dowolnej technologii dostępnej 

u operatora w danej lokalizacji. Łącze może być asymetryczne (różna prędkość wysyłania i 

pobierania). Nakłada się jedynie następujące wymagania minimalne dotyczące przepływności 

(prędkości) łącz: 

 serwerownia główna i serwerownia zapasowa – pobieranie 300 Mb/s, wysyłanie 60 

Mb/s (optymalnie 500/100 Mb/s); 

 pozostałe lokalizacje – pobieranie 20 Mb/s, wysyłanie 20 Mb/s (optymalnie 100/100 

Mb/s) – w przypadku łączy ADSL dopuszcza się agregację kilku łączy. 

c. Łącza radiowe w paśmie nielicencjonowanym 

W nowej części RIS, z uwagi na niewielkie odległości, planuje się radiolinie w paśmie 

nielicencjonowanym bazujące na technologii WiFi lub innych technologiach (na przykład tj. 

oferowanych przez Airmax airMAX ac Bridge (PBE-5AC-620)). Wymaga minimalna 

przepływność radiolinii to 18 Mbits/s, zalecana 36 Mbit/s. 

Z uwagi na ograniczoną prawnie mocy wypromieniowywanej E.R.I.P tj. max 100 mW dla 

2,4 GHz 250 mW dla pasma 5 GHz, bardzo ważne jest zastosowanie odpowiednich anten 

kierunkowych o wzmocnieniu sygnału minimum 24dBi, a najlepiej 28dBi. Zaleca się również 

wykorzystanie pasma 5 GHz z uwagi na istnienie 23 możliwych niezależnych kanałów w 

porównaniu do 3 w pasmie 2,4 GHz. Dodatkowo pasmo 2,4 GHz jest używane przez większą 

liczbę urządzeń. Jednakże pasmo 2,4 GHz umożliwia dalszy zasięg, dlatego opcjonalnie można 

je zastosować. 

d. Łącza do sieci komórkowych 

Łącza do sieci komórkowych muszą być realizowane za pomocą modemów 

wielosystemowych. Modem może stanowić odrębne urządzenie lub może być zintegrowany z 

innym urządzeniem w punkcie technicznym w danej lokalizacji. Modem musi obsługiwać 

minimalnie następujące standardy transmisji danych: 

 4G - LTE (obsługa pasm 800/900/1800/2100/2600 MHz); 
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 3G – HSPA+/HSPA/UMTS (obsługa pasm 850/900/2100 MHz); 

 2G – GPRS, EDGE (900/1800 MHz). 

W przypadku uruchomienia w Polsce sieci w standardzie LTE-Advanced lub nowszym 

zaleca się również wymaganie obsługi tego standardu. 

Modem musi automatycznie łączyć się z najszybszym typem sieci wybranego operatora – 

zaczynając od LTE. Warto zaznaczyć, że do przesłania danych telemetrycznych z sensorów 

stanu wody wystarczy najwolniejsza technologia – GPRS. Przepływność łącza komórkowego 

zależy od wielu czynników (np. liczba użytkowników, obciążenie sieci przez użytkowników). 

W związku z tym nawet w przypadku technologii LTE nie może one zagwarantować stałego 

transferu danych. Jednakże łącza komórkowe pełniące role łączy zapasowych umożliwią 

diagnostykę punktu technicznego. W praktyce przesyłanie danych oprócz strumieni wideo nie 

powinno stanowić przeszkód. Łącze komórkowe zapasowe umożliwi przesyłanie obrazu na 

żądanie przez krótki okres czasu lub w zmniejszonej jakości. 

2.5.1.3 Procedury odbioru i testowania 

 Procedury odbioru i testowania w przypadku prac związanych z instalacją środków 

zabezpieczeń sprowadzają się do kontroli zainstalowanych systemów i standardowego 

sprawdzenia zgodności ze specyfikacją. Kontrola powinna być zgodna z przepisami 

budowlanymi dotyczącymi kontroli i odbioru wykonanych prac. 

 Dla nowych radiolinii należy przygotować plan testów i wg niego przeprowadzić testy 

rzeczywistej przepływności łącz. 

2.5.1.4 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania. Okres gwarancji liczony 

będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 

Wymaga się następujących czasów reakcji na usterki sprzętowe: 

Tabela 2.23 Czasy reakcji na usterki sprzętowe. 

Rodzaj usterki Przyjęcie zgłoszenia 
Czas na zdalne 

usunięcie usterki 

Czas na interwencje na 

lokalizacji 

Wyłączenie systemu Natychmiastowe 12h 5 dni 

Utrudniająca pracę 

systemu 

6 h 24h 5 dni 

Drobna 12 h 48h 10 dni 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyjątkiem są punkty techniczne zlokalizowane na mostach PKP, na których powyższy podział 

może nie być stosowany. Ze względu na wewnętrzne procedury PKP podane wcześniej terminy 

mogą nie być dotrzymane. 

Serwis obejmować powinien przeglądy, które będą przeprowadzone przez 

wykwalifikowany personel w czasie umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy sytemu. 

Przeglądy powinny być ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. 

kwartalne, półroczne, roczne). Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania 

poszczególnych elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS.  

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym.  

 Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.  

 Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 

2.5.2 Rozbudowa/modernizacja sieci łączności VHF w systemie RIS  

2.5.2.1 Architektura 

 Architekturę sieci łączności VHF przedstawiono na rysunku (Rysunek 2.65). Sieć składa 

się z istniejącej stacji bazowej umieszczonej na Elewatorze Ewa (której wyposażenie zostanie 

zmodernizowane) oraz ze stacji bazowych w sześciu nowych lokalizacjach. Przewidziano dwie 

konsole dyspozytorskie: w Centrum RIS oraz w Podcentrum RIS. System sterujący znajdzie 

się w głównej serwerowni w nowym budynku Centrum RIS. Do komunikacji pomiędzy 

systemem sterującym, konsolami dyspozytorskimi oraz stacjami bazowymi jest wykorzystana 

sieć transmisji danych RIS. Na rysunku (Rysunek 2.65) zaznaczono kolorem zielonym logiczne 

połączenia pomiędzy elementami systemu. 

 Typy oraz liczbę anten w lokalizacjach stacji bazowych przedstawiono w tabeli (Tabela 

2.24). 
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Tabela 2.24 Wykaz lokalizacji stacji bazowych. 

Nr 
Nazwa 

lokalizacji 

Współrzędne 

geograficzne 

Liczba anten/ 

radiotelefonów 

bazowych 

Typ anten 
Azymuty anten 

kierunkowych 

1 Jaz Widuchowa N 53.144503 

E 14.386103 

4 kierunkowa 2 X 20o 

2 X 198o 

2 Cedynia N 52.87765 

E 14.20007 

2 dookólna nd. 

3 NW Gozdowice N 52.76474 

E 14.31885 

4 kierunkowa 2 X 135o 

2 X 305o 

4 Podcentrum RIS 

Kostrzyn nad 

Odrą 

N 52.5816 

E 14.63361 

6 kierunkowa 2 X 310o 

2 X 190o 

2 X 75o 

5 NW Słubice N52.3469889 

E 14.56625 

4 kierunkowa 2 X 358o 

2 X 140o 

6 NW Świerkocin N 52.651053 

E 15.000412 

2 kierunkowa 2 X 82o 

 

Żródło: opracowanie własne. 
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1

Elewator EWA

580,0 km

584,1 km

644,9 km

677,1 km

617,1 km

697,2 km

704,1 km

718,18 km

718,5 km

727,95 km

1

1

1

1

1

1

1

Schwedter Querfahrt

667,0 km

3. Nadzór Wodny RZGW Gozdowice

5. Nadzór Wodny 

RZGW Słubice

1. Jaz Widuchowa

1

1

1

1

1

653,9km

4. Podcentrum RIS Kostrzyn

1

1

6. Nadzór Wodny w Gorzowie 

Wielkopolskim- Świerkocin

2. Cedynia OSP

RIS CENTRUM

 

Rysunek 2.65 Architektura sieci łączności VHF – schemat ogólny.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2.66 Schemat sensorów VHF w systemie RIS.  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.5.2.2 Wymagania  

W skład systemu łączności wchodzą następujące elementy:  

a) system sterujący; 

b) stanowiska operatorskie; 

c) radiotelefony bazowe zdalnie sterowane za pomocą sieci IP; 

d) stacje bazowe; 

e) instalacje antenowe. 

Wymagania do poszczególnych elementów systemu są następujące: 

a) System sterujący 

System sterujący (jednostka sterująca) zarządza wszystkimi radiotelefonami bazowymi 

oraz pozwala na obsługę systemu z konsoli operatorskich.  

Posiada następujące właściwości: 

● Elementy jednostki sterującej systemu powinny być przygotowane do montażu w szafie 

przemysłowej 19’’; 

● Ze względu na wymaganą niezawodność funkcjonowania systemu, jego architektura 

musi być nadmiarowa. Oznacza to, że podstawowe elementy systemu odpowiedzialne 

za jego funkcjonowanie muszą być zdublowane i pracować w trybie gorącej rezerwy; 

● Sterowanie konsolami operatorskimi musi odbywać się za pomocą dedykowanych, 

indywidualnych dla każdej konsoli operatorskiej kart sterujących. Pojedyncza usterka 

w układach elektronicznych stanowiska dyspozytorskiego lub w karcie interfejsu 

sterującego konsolą operatorską może co najwyżej doprowadzić do wyłączenia z 

funkcjonowania tego jednego stanowiska, lecz w żadnym wypadku nie może wpłynąć 

na funkcjonowanie reszty systemu; 

● System musi zawierać wbudowane układy i procedury samoczynnej kontroli 

sprawności poszczególnych podzespołów. Wszelkie usterki i awarie muszą być 

zgłaszane na wytypowanych stanowiskach dyspozytorskich i administracyjnych a 

informacje o nich samoczynnie archiwizowane; 

● Musi być zapewniona możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów 

elektronicznych pod napięciem, bez przerywania lub zakłócania pracy systemu. 

Wszystkie karty interfejsów muszą być wykonane w technologii HOT SWAP. 

Instalacja karty interfejsu do pracującego systemu musi powodować automatyczne 

rozpoczęcie pracy tej karty w systemie bez zakłócania pracy pozostałych elementów 

systemu; 
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● System powinien zapewniać możliwość automatycznej rejestracji wszelkich 

prowadzonych rozmów radiowych na zewnętrznych rejestratorach korespondencji 

głosowej. Przesyłanie głosu do rejestratorów powinno być realizowane za pomocą styku 

E1 lub protokołu SIP; 

● Przyłączanie kolejnych mediów zewnętrznych oraz kart sterujących konsol stanowisk 

dyspozytorskich powinno się odbywać poprzez instalację odpowiednich kart 

interfejsów w ramie zainstalowanej w szafie systemowej; 

● System musi umożliwiać monitorowanie jego stanu za pomocą protokołu SNMP 

wykorzystując dowolne oprogramowanie klienckie SNMP; 

● System musi mieć możliwość rozbudowy bez wyłączania zasilania (w trakcie pracy). 

b) Stanowiska operatorskie 

 Należy zastosować rozwiązanie, w którym stanowiska pracy operatorów (konsole 

operatorskie) będą niezależne od stacji bazowych. Pozwoli to na elastyczną organizację 

stanowisk pracy operatorów i dodatkowo umożliwi w przyszłości potencjalny dostęp do 

systemu łączności VHF na innych stanowiskach w ramach UŻŚ oraz innych organizacji 

współpracujących. 

 Konsole operatorskie powinny być zbudowane w oparciu o specjalizowany sterownik 

mikroprocesorowy zintegrowany z ekranem dotykowym we wspólnej obudowie wyposażonej 

w minimum 2 wbudowane głośniki, mikrofon oraz gniazda pozwalające na przyłączenie 

różnorodnych akcesoriów zewnętrznych (np.: mikrofonu biurkowego z przyciskiem 

nadawania, zestawu nagłownego, nożnego przycisku nadawania, czy dodatkowej słuchawki 

ręcznej z przyciskiem nadawania). 

 Wygląd klawiszy sterujących na ekranie monitora dotykowego oraz funkcje przypisane do 

klawiszy powinny być dowolnie konfigurowane zgodnie z wymaganiami użytkowników tak, 

aby zapewniać łatwość pracy dyspozytorów (ergonomia) i minimalizować możliwość 

popełniania błędów. Dostęp do poszczególnych funkcji systemu powinien być zapewniony 

przy zminimalizowanej liczbie operacji (naciśnięć przycisków), a procedury obsługi mają mieć 

charakter intuicyjny. 

 Konsole muszą być wyposażone w ekran dotykowy o przekątnej minimum 15 cali. Ze 

względu na wymaganą niezawodność urządzenia konsola nie może zawierać ruchomych 

elementów mechanicznych (wentylatory, dyski mechaniczne itp.). Proponowane konsole 

muszą być przygotowane do instalacji na stanowiskach dyspozytorów za pomocą dowolnych 

uchwytów monitorowych w standardzie VESA. Typy mocowań oraz zakresy regulacji 

położenia konsoli będą uzgadniane w trakcie instalacji systemu. 
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 Wymagane funkcje konsoli dotykowej dostępne za pomocą interfejsu graficznego są 

następujące: 

 Dostęp do wszystkich funkcji służących do prowadzenia korespondencji za pomocą 

radiowych stacji bazowych, a także wizualizacja stanu wszystkich środków łączności 

obsługiwanych przez konsolę powinna odbywać się za pomocą jednego podstawowego 

okna (bez konieczności przełączania pomiędzy różnymi obrazami, zakładkami itd.); 

 Możliwość równoległego monitorowania (podsłuchu) odbioru i nadawania na 

wszystkich radiowych stacjach bazowych; 

 Operator musi słyszeć pełną korespondencję między użytkownikiem sieci radiowej a 

operatorem innej konsoli prowadzącej nasłuch tej samej stacji bazowej. Funkcja ma na 

celu umożliwienie współpracy dyspozytorów korzystających z tych samych zasobów 

radiowych jednocześnie w różnych pomieszczeniach i lokalizacjach konsol 

operatorskich; 

 Włączanie i wyłączanie nasłuchu powinno być dostępne osobno dla każdej 

monitorowanej stacji bazowej; 

 Konsola musi umożliwiać regulację poziomu głośności nasłuchu osobno dla każdego 

obsługiwanego urządzenia radiowego oraz dodatkowo umożliwiać regulację ogólnego 

(zmiksowanego) poziomu głośności wszystkich kanałów audio. Regulacja głośności 

prowadzonego nasłuchu musi odbywać się indywidualnie dla każdej konsoli to znaczy, 

że jedna i ta sama odsłuchiwana stacja bazowa może mieć ustawiony inny poziom 

głośności nasłuchu na różnych stanowiskach (konsolach) dyspozytorskich; 

 Konsola musi mieć możliwość regulacji sumarycznej głośności osobno dla każdego 

typu urządzenia audio wykorzystywanego przez dyspozytora (tj. głośników, zestawu 

nagłownego, słuchawki telefonicznej i innych przyłączonych do konsoli); 

 Każda konsola musi umożliwiać przyłączenie następujących akcesoriów audio do 

prowadzenia rozmów: 

o mikrofono-słuchawkowego zestawu nagłownego; 

o słuchawki telefonicznej (także z możliwością obsługi nadawania klawiszem 

PTT); 

o zewnętrznego mikrofonu biurkowego z klawiszem PTT. 

 Wszystkie komunikaty wyświetlane na monitorze sterującym konsoli powinny być w 

języku polskim; 

 Każde stanowisko operatorskie powinno zwierać swoją własną peryferyjną kartę 

procesorową w systemie sterującym, kontrolującą pracę tylko tego jednego stanowiska.  
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c) Radiotelefony bazowe zdalnie sterowane za pomocą sieci IP 

System musi mieć możliwość sterowania radiotelefonami bazowymi za pomocą 

kontrolerów radiotelefonów bazowych sterowanych sieciami pakietowymi IP. Kontrolery 

muszą pozwalać na sterowanie radiotelefonami różnych producentów. 

 Kontroler musi być wyposażony w wyświetlacz LCD, diody sygnalizujące jego stan i 

wbudowany głośnik. Wyświetlacz z panelem sterującym powinien umożliwiać lokalną 

konfigurację kontrolera - bez przyłączania komputera - minimalnie w zakresie: 

● lokalnej zmiany kanału pracy sterowanego radiotelefonu bazowego i głośności 

wbudowanego głośnika - w trybie serwisowym pozwalającym na testowanie 

sprawności radiotelefonu bazowego; 

● zmianę adresacji urządzenia: adresu IP; maski podsieci i bramy sieciowej. 

Kontroler powinien umożliwiać przyłączenie mikrofonu zewnętrznego pozwalającego 

na prowadzenie lokalnie korespondencji radiowej. W trybie serwisowym wymagana jest 

komunikacja głosowa pomiędzy kontrolerem i stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą sieci 

IP z wykorzystaniem lokalnego mikrofonu i głośnika. 

Kontroler radiotelefonu bazowego musi mieć wbudowane kodeki obsługujące wszystkie 

konwencjonalne sygnalizacje radiowe - wywołanie 5-tonowe, sygnalizacja CTCSS oraz DCS, 

morskiego systemu selektywnego wywołania DSC oraz dekodowanie identyfikatorów ATIS w 

żegludze śródlądowej. 

Sterowanie radiotelefonem bazowym za pomocą kontrolera powinno umożliwiać 

stosowanie transmisji głosu i danych sterujących zarówno bez kompresji (z przepływnością ok. 

64 kbs) jak i z kompresją głosu pozwalającą na zmniejszenie wymaganej przepływności sieci 

do ok 10 kbs. 

Kontroler powinien być umieszczony w obudowie typu rack 19’’ o wysokości 1U. 

Konstrukcja obudowy powinna umożliwiać szybką wymianę zasadniczej części elektronicznej 

urządzenia bez odłączania okablowania zasilającego, sterującego radiotelefonem bazowym i 

sieciowego oraz bez wyłączania napięcia zasilającego z użyciem technologii HOT-SWAP. 

d) Stacje bazowe 

 Proponowany system powinien - po zainstalowaniu zespołów stacji bazowych 

sterowanych kontrolerami opisanymi w punkcie powyżej umożliwiać pracę w trybie 

automatycznego wyboru stacji bazowej (w trybie „voting”) przewidzianej do prowadzenia 

korespondencji z abonentem ruchomym na podstawie kryterium poziomu sygnału radiowego 

odbieranego przez stacje bazowe zainstalowane w różnych lokalizacjach. 
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Za wyjątkiem pomocniczej stacji bazowej “Cedynia” do budowy sieci łączności radiowej 

VHF należy zastosować zespoły stacji bazowych o następującym wyposażeniu: 

 radiotelefony bazowe o wysokich parametrach odbiorników (a w szczególności o 

wysokiej odporności na zakłócające pole elektromagnetyczne i wysokiej odporności na 

blokowanie odbiornika >100 dB) z zaprogramowaną pulą wszystkich morskich 

kanałów VHF do potencjalnego wykorzystania; z regulowaną mocą nadajników (w 

zakresie od 1 W do 50 W); z regulowanym poziomem blokady szumów (squelch); 

wyposażone w moduły diagnostyki kontrolujące: stan instalacji antenowych, 

temperaturę urządzenia i napięcie zasilające; 

 kontrolery radiotelefonów bazowych pozwalające na sterowanie radiotelefonami 

bazowymi z konsol stanowisk operatorskich; wyposażone w dekodery sygnalizacji 

ATIS, rozpoznawanie poziomu sygnału radiowego odbierane z radiotelefonu 

bazowego; sterowane za pomocą sieci IP oraz umożliwiające lokalną obsługę 

radiotelefonu w zakresie: zmiany kanału, nadawania i odbioru korespondencji radiowej 

za pomocą własnego mikrofonu i głośnika, regulację poziomu blokady szumów; 

 lokalne urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci sterującej IP; 

 zasilacze sieciowe z buforowymi akumulatorami awaryjnymi zapewniającymi 

podtrzymanie zasilania w czasie do 8 godzin od zaniku zasilania sieciowego przy 

założeniu stosunku czasów czuwanie/odbiór/nadawanie (moc 10W) 90%/5%/5%; 

 instalacje antenowe - parametry opisano w następnym podpunkcie. 

e) Instalacje antenowe 

Do każdego radiotelefonu bazowego należy wybudować niezależną instalację antenową z 

zastosowaniem anten kierunkowych typu yagi lub anten dookólnych. Zasilanie anteny (fider) 

powinno być wykonane z zastosowaniem kabla koncentrycznego o tłumienności mniejszej od 

6 dB/100 m dla częstotliwości 200 MHz (przy 20oC). 

Wymagane parametry anten kierunkowych: 

● pasmo pracy 154 - 164 MHz; 

● polaryzacja pionowa; 

● zysk kierunkowy (w stosunku do dipola): min 7 dB; 

● charakterystyka kierunkowości mocy anteny HPBW (-3dB) pozioma < 80o; 

● charakterystyka kierunkowości mocy anteny HPBW (-3dB) pionowa < 60o; 

● konstrukcja: aluminium lub stal nierdzewna. 

Wymagane parametry anten dookólnych 
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● pasmo pracy 154 - 164 MHz; 

● polaryzacja pionowa; 

● zysk (dBd): min 3 dB; 

● konstrukcja: aluminium lub stal nierdzewna. 

2.5.2.3 Specyfikacja sprzętowa 

Szczegółowa ilościowa specyfikacja sprzętu z podziałem na ilości przewidziane do 

instalacji w poszczególnych lokalizacjach została przedstawiona w tabeli (Tabela 2.25). W 

nawiasach podano przykładowe urządzenia spełniające wymagania.  

Tabela 2.25. Ilościowa specyfikacja sprzętu. 
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System sterujący – jednostka 

centralna (np. Multikom 2), 

interfejsy konsol 

dyspozytorskich, interfejsy 

sterowania stacjami bazowymi, 

rejestrator korespondencji 

głosowej (np. TRX KSRC32), 

szafa systemowa, zasilanie. 

1        

Przełącznik sieciowy* 1  1 1 1 1 1 1 

Konsola dyspozytorska (np. 

Unikom 815) 
2     2   

Stacja bazowa (np. Spectra 

MX800) 
  4 2 4 6 4 2 

Kontroler stacji bazowej (np. 

Minikom IP/DSC-ATIS) 
 2 4 2 4 6 4 2 

Antena kierunkowa (np. 

PROCOM S6.Y) 
  4  4 6 4 2 

Antena dookólna (np. AC 

Marine CX4) 
   2     

Zasilacz stacji bazowej z   1 1 1 1 1 1 
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Podtrzymaniem awaryjnym 

Szafka – obudowa stacji 

bazowej 
  1 1 1 1 1 1 

* w przypadku przełącznika sieciowego, można wykorzystać jeden przełącznik do wszystkich urządzeń w 

danej lokalizacji, tj. nie wymaga się osobnego przełącznika dla łączności VHF . 

Źródło: opracowanie własne. 

2.5.2.4. Procedury odbioru i testowania 

Po instalacji podsystemu łączności radiowej VHF należy przewidzieć zastosowanie 

następujących procedur odbioru i testowania: 

 testy SAT - weryfikacja stanu fizycznego oraz poprawności konfiguracji podstawowej 

urządzeń zainstalowanych w ramach budowy dostarczanego systemu; 

 testy SIT - testy integracyjne; weryfikacja prawidłowości działania systemów i ich 

zgodności z wymaganiami zawartymi w specyfikacji; 

 testy funkcjonalne (i/lub) operacyjne - celem testów jest weryfikacja działania 

wszystkich funkcji systemu zawartych w opisie zamówienia, a także ich przed 

eksploatacją w warunkach operacyjnych. 

2.5.2.5. Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania. Okres gwarancji liczony 

będzie od dnia podpisania odbioru systemu. 

Serwis obejmować powinien przeglądy, przeprowadzone przez wykwalifikowany personel 

i wykonane w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być ustalone 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, roczne).  

Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS.  

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym.  

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.  
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Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 

2.6 Aktualizacja oprogramowania systemu RIS  

Oprogramowanie w systemie RIS powinno pozwalać na zarządzanie poszczególnymi 

komponentami, przetwarzanie danych, prowadzenie analiz oraz wizualizację danych. W 

podrozdziale 1.2.6 przedstawiono główne założenia koncepcyjne realizacji usług oraz 

oprogramowania w systemie RIS na Odrze. W niniejszym podrozdziale uszczegółowiono 

wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne i opcjonalne dla Wykonawcy.  

Aktualizacja oprogramowania ma za zadanie polepszyć funkcjonowanie systemu przede 

wszystkim poprzez uwzględnienie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag zmierzających do 

optymalizacji sposobu realizacji usług i funkcjonowania Centrum RIS. Niemniej jednak sposób 

realizacji wymagań stawianych przed poszczególnymi komponentami może być różny i 

uznano, że ograniczenie opisu wymagań tylko do elementów wymagających optymalizacji 

mogłoby okazać się niekorzystne dla Zamawiającego na etapie przygotowywania dokumentacji 

przetargowej. W związku z tym przedstawiono pełen opis wymagań komponentów systemu w 

ujęciu całościowym, pomijając jedynie elementy, które nie mają być rozwijane i aktualizowane 

we wdrożeniu pełnym. 

2.6.1 Wymagania funkcjonalne dla poszczególnych usług RIS 

Usługi RIS są realizowane przez zespół zintegrowanego oprogramowania, którego 

poszczególne elementy odpowiadają za zestaw funkcjonalności związanych z realizacją 

konkretnej usługi. Opis wymagań funkcjonalnych w stosunku do systemu przedstawiono w 

podziale na poszczególne usługi. 

2.6.1.1 Śledzenie i namierzanie 

Usługi śledzenia i namierzania są realizowane przez zespół komponentów sprzętowych i 

programistycznych, wśród których wyróżnić należy: 

 moduł operatora VTT; 

 moduł wizualizacyjny VTT; 

 moduł monitoringu wizyjnego kamerami monitorującymi; 

 moduł łączności głosowej VHF; 

 serwery bazodanowe i bazy danych; 

 moduł diagnostyczny – wspólny z innymi elementami infrastruktury; 
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 wspólne z innymi usługami moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji; 

 moduł konfiguracji systemu. 

Główne zadania stawiane przed systemem śledzenia i namierzania to: 

 odbieranie danych AIS ze statków; 

 odbieranie obrazu radarowego z sensorów radarowych (funkcjonalność nie będzie 

rozbudowana w ramach wdrożenia pełnego – pominięte w dalszej części opracowania); 

 prezentacja danych AIS oraz radarowych w aplikacji VTT na podkładzie mapy ENC; 

 realizacja monitoringu wizyjnego za pomocą systemu kamer monitorujących; 

 realizacja łączności VHF; 

 zapis danych w systemie bazodanowym. 

Podstawowe wymagania funkcjonalne w stosunku do całości podsystemu śledzenia 

i namierzania można przedstawiać następująco: 

 System powinien być zdolny do ciągłego odbierania danych z sensorów AIS – 

wszystkie nieuszkodzone komunikaty; 

 System powinien przekazywać odebrane, „surowe” dane AIS do dalszego 

przetworzenia w module bazodanowym i aplikacji VTT; 

 System powinien dekodować wszystkie odebrane komunikaty AIS, zgodnie 

z najnowszą wersją standardu T&T; 

 System powinien umożliwić budowę i prezentację STI na podkładzie elektronicznej 

mapy nawigacyjnej Inland ENC; 

 System powinien przekazywać odebrany strumień wideo z kamer monitoringu do 

dalszego przetworzenia w module bazodanowym i aplikacji monitoringu w czasie 

rzeczywistym; 

 System powinien umożliwiać transfer danych AIS oraz strumieni wideo z kamer 

monitoringu do modułu udostępniania danych użytkownikom zewnętrznym 

(podsystemu integracji przez interfejs sieciowy) oraz podsystemu międzynarodowej 

wymiany danych; 

 System powinien w trybie ciągłym zapisywać nieprzetworzone dane z sensorów w tym 

strumień danych AIS w odpowiednich bazach danych uzupełnione o stempel czasowy; 

 Powinna zostać zapewniona integracja modułu wizualizacyjnego z modułem 

monitoringu (identyfikacja i selekcja kamer) oraz z modułem łączności głosowej VHF 

(wizualizacja ATIS). 
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W dalszej części podrozdziału przedstawiono założenia funkcjonalne w stosunku do 

poszczególnych komponentów podsystemu śledzenia i namierzania. 

Moduł operatora VTT 

Stanowisko operatora VTT wraz z zainstalowaną na nim aplikacją VTT powinno spełniać 

następujące wymagania funkcjonalne: 

 wyświetlanie mapy elektronicznej Inland ENC w formacie S-57 oraz informacji o 

statkach zgodnie z najnowszym standardem Inland ECDIS; 

 automatyczne wyświetlenie na mapie wszystkich obiektów AIS w obszarze ekranu/ 

ekranów; 

 wyświetlanie tabelarycznego zestawienia wszystkich danych AIS dla statków 

znajdujących się obecnie w obszarze RIS; 

 wyszukiwanie statków na mapie i w tabeli co najmniej za pomocą numerów MMSI, 

IMO, ENI oraz nazwy statku – powinna pojawić się lista wyszukanych statków z 

możliwością centrowania mapy na wybranym obiekcie; 

 w każdym przypadku musi istnieć możliwość określenia, która stacja brzegowa i kiedy 

(data i czas) odebrała dany komunikat AIS; 

 automatyczne etykietowanie statków nazwą obok symboli AIS; 

 możliwość wyświetlenia innych danych w etykietach statków, zgodnie z konfiguracją 

użytkownika; 

 manualne wyłączanie etykiet dowolnego lub wszystkich statków; 

 wyświetlanie przeszłych pozycji obiektu z interwałem ustawionym przez użytkownika 

(maks. 24 godziny) na żądanie użytkownika; 

 wyświetlanie informacji tabelarycznej zawierającej dane statków AIS - wszystkie 

statyczne i dynamiczne informacje o konkretnym obiekcie AIS na żądanie użytkownika 

z poziomu tabeli lub mapy; 

 dzięki integracji z systemem VHF, aplikacja VTT powinna umożliwiać: 

o podświetlenie obiektu AIS, z którego odbierana jest transmisja VHF; 

o wyświetlenie informacji o braku w zasięgu RIS obiektu, z którego odbierana jest 

obecnie transmisja VHF; 

o wyświetlenie informacji o braku identyfikatora ATIS dla odebranej 

korespondencji VHF. 

 zarządzanie warstwami – możliwość wyboru predefiniowanych zestawów warstw; 
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 możliwość opracowania wektorowych warstw tematycznych tzw. warstw użytkownika, 

które mogą być wyświetlane na podkładzie mapowym i zapisywane w bazie danych w 

celu współdzielenia z innymi użytkownikami; 

 możliwość odczytu warstw użytkownika z bazy danych (własnych oraz 

współdzielonych); 

 nawigacja na mapie – możliwość zmiany skali i przesuwania mapy za pomocą 

standardowo stosowanych narzędzi; 

 możliwość konfiguracji pozycji i skali początkowej, w której aplikacja jest 

inicjalizowana; 

 definiowanie stref alarmowania za pomocą kilometrażu rzeki, 4 punktów określonych 

pozycjami geograficznymi lub za pomocą wyrysowania ich w dodatkowej warstwie 

mapy – w przypadku wejścia obiektu w taka strefę powinien być generowany alarm 

wizualny i dźwiękowy; 

 możliwość odtworzenia danych archiwalnych z bazy danych dla określonego przedziału 

czasu i wybranego obszaru geograficznego – podczas odtwarzania na ekranie powinna 

pojawić się jednoznaczna informacja o trypie odtwarzania; 

 możliwość odczytu, wyszukiwania i wysyłania SRM (indywidualnych lub grupowych) 

dla autoryzowanych użytkowników; 

 generowanie alarmu wizualnego i dźwiękowego po otrzymaniu SRM; 

 możliwość generowania wydruków całego ekranu aplikacji lub tylko mapy wraz z 

informacjami dynamicznymi; 

 możliwość robienia zrzutów ekranowych; 

 dzięki integracji z systemem monitoringu wizyjnego, aplikacja VTT powinna 

umożliwiać: 

o wizualizację na mapie sensorów i kamer w systemie RIS; 

o wskazanie na mapie kamery, która jest aktywna w aplikacji monitoringu; 

o wybór na mapie kamery, z której obraz powinien być prezentowany w aplikacji 

monitoringu;  

o możliwość automatycznego przełączenia na wybrane źródło obrazu po 

wybraniu przez operatora punktu na mapie w aplikacji VTT – pod warunkiem, 

że jest to miejsce w sektorze obserwacji kamery monitoringu; 

 wyświetlanie na mapie komunikatów dla kapitanów; 
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 wyświetlanie na stanowisku VTT informacji o wadliwym statusie podłączonych 

elementów infrastruktury RIS, w tym w szczególności o braku danych z sensorów 

(wyświetlanie alarmów z modułu diagnostycznego). 

Stanowisko wizualizacyjne VTT 

Zarządzanie stanowiskiem wizualizacyjnym VTT odbywa się za pomocą dedykowanej 

aplikacji zainstalowanej na komputerze sterującym na tym stanowisku. Stanowisko to powinno 

dublować funkcjonalności stanowiska VTT związane z wizualizacją danych, przy czym 

konfiguracja obu stanowisk powinna być niezależna z poziomu aplikacji VTT. Powinna 

również zostać zapewniona możliwość dublowania na stanowisku wizualizacyjnym obrazu ze 

stanowiska VTT, a także możliwość wyświetlenia danych ze stanowiska monitoringu 

wizyjnego na zasadzie współdzielenia obrazu pomiędzy mapę i obraz z kamer monitoringu. 

Moduł monitoringu wizyjnego kamerami monitorującymi 

Monitoring wizyjny jest na chwilę obecną podstawowym obok AIS źródłem informacji o 

sytuacji na torach wodnych. Ze względu na łatwość interpretacji obraz z kamer może być 

wykorzystywany z powodzeniem także przez niewyspecjalizowanych użytkowników poza 

Centrum RIS. Zakres funkcjonalny modułu monitoringu wizyjnego zdefiniowano poprzez 

następujące wymagania: 

 odbieranie strumienia wideo ze wszystkich kamer w systemie RIS; 

 możliwość wyświetlenia obrazu z wielu kamer jednocześnie lub z jednej w trybie 

pełnoekranowym w czasie rzeczywistym; 

 sterowanie dowolną kamerą, (jeżeli jej parametry na to pozwalają) za pomocą kursora, 

klawiatury i joysticka; 

 automatyczna rejestracja w dedykowanej bazie danych strumieni video z kamer w trybie 

ciągłym z wykorzystaniem kompresji H-264; 

 możliwość wyboru z predefiniowanych ustawień rozdzielczości wyświetlanego obrazu; 

 możliwość śledzenia obiektów za pomocą systemu monitoringu, tzn. automatycznego 

przełączania pomiędzy kamerami monitoringu w chwili, gdy wybrany obiekt (np. na 

podstawie koordynat geograficznych z AIS) pojawia się w polu widzenia; 

 niezależny dostęp on-line do obrazów ze wszystkich kamer z poziomu aplikacji 

klienckich z predefiniowanymi profilami operatorów i prawami dostępu 

użytkowników; 
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 powinna istnieć możliwość zdefiniowania ustawień domyślnych dla poszczególnych 

użytkowników. 

Moduł łączności głosowej VHF 

Głównym użytkownikiem modułu łączności głosowej jest operator VTT. Niemniej jednak 

jest on wykorzystywany także przez innych operatorów (np. na stanowisku komunikatów dla 

kapitanów). Podstawowym zadaniem stawianym przed systemem VHF jest zapewnienie 

dwukierunkowej łączności głosowej w obrębie całego RIS. Wymaga się przy tym, aby 

zrealizowane rozwiązanie pozwalało na dostęp do systemu nie tylko fizycznie z Centrum RIS, 

ale także w sposób zdalny za pomocą sieciowej aplikacji dostępowej. W tym celu powinny 

zostać spełnione następujące wymagania funkcjonalne: 

 możliwość odbierania komunikatów głosowych ze statków w morskim i śródlądowym 

paśmie VHF; 

 możliwość nadawania komunikatów głosowych ze statków w morskim i śródlądowym 

paśmie VHF; 

 możliwość prowadzenia korespondencji głosowej niezależnie z kilku stanowisk 

operatorskich; 

 dekodowanie identyfikatorów ATIS oraz ich przesyłanie do aplikacji VTT; 

 przekierowywanie korespondencji do/ze zdalnych stanowisk operatorskich poprzez 

interfejsy sieciowe; 

 zapis prowadzonych korespondencji do dedykowanej bazy danych z wykorzystaniem 

kompresji mp3; 

 lokalne stanowisko operatorskie VHF powinno być rozwiązaniem programowo-

sprzętowym pozwalającym na: 

o prowadzenie korespondencji; 

o regulację głośności; 

o regulację poziomu szumów; 

o wybór kanału do prowadzenia korespondencji; 

o wybór kilku kanałów do nasłuchu; 

o wizualizację aktualnego statusu radia (niepodłączone, stan wstrzymania, 

nadawanie, odbiór, nadawanie przez innego klienta); 

o konfigurację systemu;  
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 lokalne stanowisko operatorskie powinno być wyposażone w urządzenia peryferyjne do 

prowadzenia łączności– szczegółowy opis stanowiska operatorskiego zawarto w 

punkcie 2.5.2.2; 

 zdalne stanowisko operatorskie VHF powinno być sieciowym lub desktopowym 

rozwiązaniem programowym pozwalającym na: 

o prowadzenie korespondencji; 

o regulację głośności; 

o regulację poziomu szumów; 

o wybór kanału do prowadzenia korespondencji; 

o wybór kilku kanałów do nasłuchu; 

 zdalne stanowisko operatorskie powinno umożliwiać pracę z wykorzystaniem 

mikrofonu i głośników lokalnych na stacji, na której zainstalowano oprogramowanie 

lub dołączonego zestawu słuchawkowego; 

 zdalne stanowisko operatorskie może być realizowane poprez opisane w 2.5.2.2 

radiotelefony bazowe zdalnie sterowane za pomocą sieci IP. 

Baza danych AIS 

 Baza danych systemu AIS powinna pozwalać na efektywne gromadzenie, przechowywanie 

i udostępnianie danych pozyskanych za pomocą systemu AIS. W tym celu powinny być 

zapewnione następujące funkcjonalności: 

 system powinien w trybie ciągłym zapisywać strumień danych AIS uzupełniony o 

stempel czasowy; 

 niezależnie od powyższego system powinien zapisywać dane AIS w formie czytelnej 

dla użytkownika. Zakłada się, że zapisywane będą, co najmniej komunikaty 

przedstawione w tabeli poniżej (Tabela 2.26) (numery komunikatów wg 

Rozporządzenia 415/2007 oraz Rozporządzenia 689/2012);  

 w każdym przypadku musi istnieć możliwość określenia, która stacja brzegowa i kiedy 

(data i czas) odebrała dany komunikat AIS; 

 wszystkie komunikaty zapisane w bazie danych powinny być unikatowe – nie powinna 

wystąpić sytuacja, w której ten sam komunikat odebrany przez dwie różne stacje 

bazowe zostanie zapisany dwa razy w bazie danych; 
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Tabela 2.26 Minimalny zestaw komunikatów AIS rejestrowanych w Bazie Danych AIS. 

Numer 

komunikatu 
Nazwa komunikatu 

1, 2, 3 
Meldowanie położenia 

4 Base Station Report – Raport stacji bazowej 

5 Statyczne dane na temat statku i rejsu 

6 Adresowana wiadomość binarna 

7 Potwierdzenie odbioru wiadomości binarnej 

8 Binarna wiadomość do wszystkich, w tym szczególnie 

informacje śródlądowe FI 10, FI 21, FI 22, FI 23, FI 55 

9 Raport pozycyjny lotniczej jednostki SAR 

12 Adresowana wiadomość dotycząca bezpieczeństwa żeglugi 

13 Potwierdzenie odbioru wiadomości dotyczącej 

bezpieczeństwa żeglugi 

14 Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa żeglugi do wszystkich 

18 Standardowy raport pozycyjny transpondera klasy B 

19 Rozszerzony raport pozycyjny transpondera klasy B 

23 Zadanie grupowe 

24 Informacje statyczne nadawane przez transponder klasy B 

Źródło: opracowanie własne. 

 jeżeli jakikolwiek dane będą przechowywane w bazie danych w sposób zakodowany 

lub niejawny, to Wykonawca powinien dostarczyć pełną dokumentację i narzędzia do 

rozkodowania tych informacji; 

 system bazy danych powinien zapewniać dostęp do informacji AIS (w tym do 

przeszukiwania bazy) przez systemy i aplikacje zewnętrzne, w tym w szczególności 

przez: 

o aplikację VTT w celu odtworzenia danych; 

o aplikację dostępu do danych archiwalnych; 

o system udostępniania danych poprzez interfejsy sieciowe; 

o system międzynarodowej wymiany danych; 

 w każdym z powyższych przypadków powinna istnieć możliwość przeszukania bazy 

danych z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

o rodzaj komunikatu; 

o zakres czasowy; 

o zasięg przestrzenny; 

o identyfikator odbierającej stacji bazowej; 

o poszczególne pola informacyjne w komunikatach; 
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 dostęp do zapisanych danych powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego 

poziomu uprawnień dostępu do danych, przyznanymi w ramach wspólnego modułu 

administracyjnego oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Baza danych monitoringu wizyjnego 

Baza danych monitoringu powinna pozwalać na efektywne gromadzenie, przechowywanie 

i udostępnianie strumieni wideo pozyskanych za pomocą kamer w systemie RIS. W tym celu 

powinny być zapewnione następujące funkcjonalności: 

 system powinien w trybie ciągłym rejestrować jednocześnie obraz z wszystkich kamer 

w systemie; 

 szybkość rejestracji: co najmniej 30 kl/s dla każdego sygnału wideo pochodzącego z 

kamery przy rozdzielczości 1080p w trybie najwyższej jakości i najmniejszym stopniu 

kompresji; 

 system bazy danych powinien zapewniać dostęp do informacji z systemu monitoringu 

(w tym do przeszukiwania bazy) przez systemy i aplikacje zewnętrzne, w tym w 

szczególności przez: 

o aplikację sterującą modułu monitoringu wizyjnego w celu odtworzenia danych; 

o aplikację dostępu do danych archiwalnych; 

 w każdym z powyższych przypadków powinna istnieć możliwość przeszukania bazy 

danych z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

o identyfikator kamery; 

o zakres czasowy; 

o zasięg przestrzenny; 

 dostęp do zapisanych danych powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego 

poziomu uprawnień dostępu do danych, przyznanymi w ramach wspólnego modułu 

administracyjnego oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Baza danych łączności głosowej VHF 

Baza danych łączności głosowej VHF powinna pozwalać na efektywne gromadzenie, 

przechowywanie i udostępnianie korespondencji głosowej realizowanej z wykorzystaniem 

sieci łączności głosowej VHF w RIS. W tym celu powinny być zapewnione następujące 

funkcjonalności: 

 system powinien w trybie ciągłym rejestrować wszelką korespondencję głosową 

realizowaną w ramach sieci VHF systemu RIS; 
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 podczas zapisu do bazy danych powinny być zapewnione mechanizmy kompresji 

dźwięku pozwalające na zmniejszenie rozmiaru bazy danych przy jednoczesnym 

zachowaniu jakości, np. kompresja mp3; 

 system bazy danych powinien zapewniać dostęp do zapisanych korespondencji VHF (w 

tym do przeszukiwania bazy) przez systemy i aplikacje zewnętrzne, w tym w 

szczególności przez aplikację dostępu do danych archiwalnych; 

 powinna istnieć możliwość przeszukania bazy danych z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: 

o identyfikator stacji VHF; 

o identyfikator klienta prowadzącego korespondencję ze strony RIS; 

o identyfikator ATIS stacji biorącej udział w korespondencji; 

o zakres czasowy. 

 dostęp do zapisanych danych powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego 

poziomu uprawnień dostępu do danych, przyznanymi w ramach wspólnego modułu 

administracyjnego oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Moduł diagnostyczny powinien być realizowany wspólnie dla wszystkich elementów 

infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS. W zakresie podsystemu 

VTT moduł diagnostyczny powinien dla uprawnionych użytkowników pozwalać na: 

 prezentację statusu wszystkich stacji bazowych AIS (działa, wyłączona, awaria); 

 prezentację statusu wszystkich stacji systemu VHF (działa, wyłączona, awaria); 

 prezentację statusu wszystkich kamer systemu monitoringu wizyjnego (działa, 

wyłączona, awaria); 

 prezentację stanu sygnałów z sensorów docierających do aplikacji VTT, monitoringu 

wizyjnego oraz stacji VHF (poprawny, niepoprawny) - każda zmiana stanu sprawności 

eksploatacyjnej powinien być sygnalizowana optycznie i akustycznie; 

 generowanie alarmów związanych z awarią sensorów lub braku dostępu do sygnałów z 

sensorów w aplikacjach; 

 zbiorcze przedstawienie informacji autodiagnostycznych z zainstalowanych na 

stanowiskach w Centurm RIS aplikacji VTT, monitoringu wizyjnego oraz stacji VHF 

(działa, wyłączona, w stanie zawieszenia); 

 przekazywanie alarmów do aplikacji VTT. 

Moduł konfiguracji systemu powinien być realizowany wspólnie dla wszystkich 

elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS. W zakresie 
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podsystemu VTT moduł konfiguracyjny powinien dla uprawnionych użytkowników pozwalać 

na: 

 konfigurację nadajników stacji bazowych AIS, co najmniej: 

o numer MMSI; 

o współrzędne geograficzne stacji; 

o alokacje slotów FTDMA; 

o częstotliwość i moc nadajnika stacji bazowej; 

o ustawienia komunikatów 22 i 23; 

o katalog, w którym zapisywane będą lokalnie dane AIS; 

o interwał czasowy kasowania plików AIS; 

o katalog dla logów AIS. 

 konfigurację UPS stacji bazowej AIS: 

o włączanie/ wyłączanie poszczególnych segmentów; 

o planowanie wyłączeń poszczególnych segmentów; 

o procedury wyłączania poszczególnych segmentów. 

 zarządzanie (tworzenie, edycja, aktywowanie, deaktywowanie) dodatkowymi 

wiadomościami AIS typu BBN, czy VirtualAtoN; 

 przeglądanie logów w komunikacji wychodzącej i przychodzącej; 

 konfigurację kamer monitoringu wizyjnego – szczegółowe elementy konfiguracji mogą 

być różne w zależności od zastosowanego przez Wykonawcę rozwiązania; 

 konfigurację stacji VHF – szczegółowe elementy konfiguracji mogą być różne w 

zależności od zastosowanego przez Wykonawcę rozwiązania; 

 konfigurację sieciową stanowisk operatorskich pod kątem docierających sygnałów z 

sensorów oraz integracji z innymi podsystemami – szczegółowe ustawienia mogą być 

różne w zależności od zastosowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 

Moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji powinny być realizowane wspólnie 

dla wszystkich elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS 

(podrozdział 2.6.4). 

2.6.1.2 Komunikaty dla kapitanów 

Podsystem komunikatów dla kapitanów (NtS) stanowi wraz z systemem dystrybucji map 

elektronicznych kluczowe elementy do realizacji usługi informacji o torach wodnych. Istotą 

działania tego systemu jest przygotowanie w Centrum RIS i dystrybucja dla użytkowników 

zewnętrznych komunikatów żeglugowych za pomocą usług sieciowych zgodnie z 
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międzynarodowymi standardami NtS i NtS Web Tracking. W celu realizacji tych zadań 

zaimplementowany system powinien składać się z następujących modułów: 

 aplikacja operatora NtS; 

 aplikacja odbiorcy NtS; 

 serwer NtS; 

 moduł konfiguracji systemu; 

 wspólne z innymi usługami moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji. 

Aplikacja operatora NtS powinna być aplikacją desktopową lub sieciową, która umożliwia 

przygotowanie i publikowanie komunikatów dla kapitanów. W tym celu powinna spełniać 

następujące wymagania funkcjonalne: 

 tworzenie komunikatu poprzez edytor komunikatów NtS: 

o wyświetlenie listy komunikatów (opublikowanych i nieopublikowanych); 

o tworzenie komunikatu – manualne wprowadzanie i zapis danych; 

o listy wyboru dla pól zawierających wartości kodowe; 

o możliwość utworzenia komunikatu dla obiektu opisanego w RIS Index lub na 

podstawie koordynat geograficznych; 

o wykorzystanie aktualnych danych referencyjnych (RIS Index); 

o wykorzystanie aktualnych list kodowych dla komunikatów; 

o edytowanie komunikatu – modyfikacja i zapis danych;  

o generowanie odpowiedniej struktury XML dla publikowanej wiadomości, 

zgodnie z aktualnym standardem; 

o kopiowanie komunikatu – wybór z listy i kopiowanie danych do tworzonej/ 

modyfikowanej wiadomości; 

o kasowanie komunikatu – wybór z listy nieopublikowanych komunikatów i 

usunięcie z bazy; 

o walidacja komunikatu – automatyczna, przy próbie publikacji komunikatu oraz 

ręczna na żądanie użytkownika; 

o wersjonowanie komunikatu – zapisywanie zmian w komunikacie ze 

wskazaniem użytkownika, który wykonał daną zmianę; 

o publikacja komunikatu – przekazanie komunikatu do systemu dystrybucji 

danych i udostępnienie go z poziomu aplikacji odbiorczej; 

o publikowanie komunikatu w formatach: kodowym, XML, tekst, PDF; 
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o administrowanie automatyczną wiadomością o stanie wody WRM: włączenie/ 

wyłącznie wiadomości oraz ustawienie częstotliwości nadania; 

o publikowanie komunikatu w formacie wyłącznie pdf (w języku polskim) dot. 

Informacji o drodze wodnej; 

 zapis utworzonych komunikatów do bazy danych NtS (zarówno opublikowanych, jak i 

nieopublikowanych do czasu usunięcia); 

 podgląd wprowadzonych danych (wyglądu komunikatu); 

 przeszukiwanie komunikatów w bazie danych; 

 kasowanie zapisanych danych; 

 publikowanie komunikatu dla kapitanów; 

 wydruk komunikatu; 

 aktualizacja danych referencyjnych w oprogramowaniu; 

 uwierzytelnianie użytkownika za pomocą loginu i hasła; 

Aplikacja odbiorcy NtS powinna być rozwiązaniem sieciowym dostarczanym przez RIS 

użytkownikom, które umożliwia z poziomu przeglądarki internetowej pobieranie komunikatów 

lub skorzystanie z serwisu subskrypcji. W tym celu powinny zostać zapewnione następujące 

funkcje: 

 przeszukiwanie komunikatów w bazie za pomocą nazwy odcinka rzeki, kilometraża 

(przedział), rodzaju komunikatu, daty komunikatu (przedział czasowy); 

 wybór języka komunikatu (co najmniej polski, angielski, niemiecki); 

 wybór języka GUI (co najmniej polski, angielski, niemiecki); 

 wyświetlenia komunikatu w postaci, kodowej, xml oraz pdf, zgodnie z obowiązującym 

standardem NtS; 

 możliwość zapisania się/ wypisania się do/ z serwisu subskrypcji komunikatów poprzez 

nadanie własnego loginu i hasła (pod warunkiem, ze są one dostępne); 

 możliwość zdefiniowania kryteriów korzystania z subskrypcji, co najmniej na 

podstawie: 

o odcinka rzeki; 

o kilometrażu (przedział); 

o daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji; 

o rodzaju wiadomości (wielowybór); 

o wybór opcji „wszystkie rzeki/drogi wodne”; 

 przygotowanie wydruku komunikatu; 
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 możliwość zapisu komunikatu na dysku odbiorcy. 

Serwer NtS jest ogólną nazwą komponentu łączącego w sobie bazę danych komunikatów 

NtS, serwer www oraz serwer e-mail. Podstawowe zadania tego modułu to dystrybucja 

komunikatów opublikowanych w aplikacji operatora NtS do użytkowników końcowych. W 

tym celu konieczna jest realizacja następujących wymagań funkcjonalnych: 

 dystrybucja komunikatu przez serwer www (pobieranie) i serwer e-mail (subskrypcja); 

 generowanie automatyczne informacji o poziomie wody, jeżeli informacje o stanie 

wody są dostępne automatycznie; 

 dystrybucja komunikatu przez stację bazową AIS w postaci komunikatu 8; 

 przechowywanie utworzonych komunikatów NtS (zarówno opublikowanych, jak i 

nieopublikowanych do czasu usunięcia); 

 przechowywanie informacji o subskrybentach (adres mailowy, login i hasło, parametry 

żądanej subskrypcji); 

 dystrybucja wiadomości do odpowiednich subskrybentów, zgodnie z żadanymi 

parametrami subskrypcji, po każdej publikacji nowego komunikatu. 

Moduł konfiguracji systemu powinien być realizowany wspólnie dla wszystkich 

elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS. W zakresie 

podsystemu NtS moduł konfiguracyjny powinien dla uprawnionych użytkowników 

(administrator NtS) pozwalać na: 

 wysyłanie maila potwierdzającego zapis/ usunięcie z subskrypcji; 

 dodanie/ usunięcie do/z listy subskrybentów nowego/ istniejącego adresu mailowego 

wraz z kryteriami filtracji komunikatów dla użytkownika; 

 administrowanie użytkownikami (operatorami NtS) – dodawanie, wyświetlanie, 

modyfikowanie, kasowanie, przypisywanie przywilejów; 

 możliwość przypisywania operatorom RIS uprawnień do generowania poszczególnych 

komunikatów według typu i obszaru geograficznego; 

 administrowanie listą subskrypcji -wyświetlenie listy subskrybentów, wyświetlenie 

danych subskrybenta, usunięcie subskrybenta; 

 zarządzanie danymi referencyjnymi – wyświetlenie, modyfikacja danych, tworzenie 

nowych obiektów, kasowanie danych; 

 Usuwanie komunikatów z bazy komunikatów opublikowanych 
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Moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji powinny być realizowane wspólnie 

dla wszystkich elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS 

(podrozdział 2.6.4). 

2.6.1.3 System informacji hydrometeorologicznej 

 Informacje hydrometeorologiczne potrzebne są różnym operatorom RIS, jak również 

użytkownikom zewnętrznym bardzo często niezależnie od pozostałych usług. Z tego powodu, 

bazując na doświadczeniach z wdrożenia pilotażowego, zdecydowano się wyodrębnić serwis 

informacji hydrometeorologicznych, jako niezależny podsystem w strukturze funkcjonalnej 

RIS. Główne zadanie tego systemu to dostarczenie aktualnej informacji pozyskanej z 

wodowskazów i stacji pogodowych w czasie rzeczywistym do użytkowników zewnętrznych 

oraz operatorów w Centrum RIS. W sensie funkcjonalnym ten moduł jest więc uproszczoną 

wersją podsystemu VTT.  

Poszczególne elementy podsystemu obejmują: 

 interfejs dostępu do danych zewnętrznych; 

 aplikacja odbiorcy hydrometeo; 

 serwer bazodanowy i baza danych; 

 moduł konfiguracji systemu – aplikacja administratora hydrometeo; 

 moduł diagnostyczny – wspólny z innymi elementami infrastruktury; 

 wspólne z innymi usługami moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji. 

Serwis hydrometeo ma bazować przede wszystkim na sensorach własnych systemu RIS. 

Wdrożenie pilotażowe pokazało jednak, że przydatna opcją jest dodatkowe wykorzystanie 

sensosrów hydrometeorologicznych (głównie wodowskazów) znajdujących się w obszarze 

RIS, ale należących do innych podmiotów. Pozwalają one na pełnienie funkcji kontrolnych. 

Interfejs dostępu do danych zewnętrznych jest odpowiedzialny za pobieranie danych z 

serwisów zewnętrznych i przekazanie do systemu RIS. Informacje te nie są gromadzone w 

bazie danych, a jedynie wykorzystywane do prezentacji w systemie w czasie rzeczywistym. 

Rozwiązania techniczne interfejsu zależą od sposobu udostępnienia danych przez właściciela 

sensorów i powinny zostać zaproponowane przez wykonawcę po uzyskaniu odpowiednich 

zgód i informacji o technicznych możliwościach podłączenia. 

Aplikacja odbiorcy hydrometeo jest aplikacją sieciową, która z poziomu przeglądarki pozwala 

na dostęp do informacji pozyskiwanych z sensorów hydrologicznych i meteorologicznych.  

W stosunku do aplikacji postawiono następujące wymagania funkcjonalne: 
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 wyświetlanie uproszczonej mapy elektronicznej Inland ENC (wybrane warstwy 

stanowiące zestaw bazowy) wraz z zaznaczoną pozycją wszystkich wodowskazów i 

stacji pogodowych (z zastosowaniem kategoryzacji jakościowej obiektów); 

 standardowe narzędzia nawigacji po mapie – zmiana skali, przesuwanie itd. 

 oznaczenie na mapie statusu sensora (sprawny/niesprawny); 

 wyświetlenie na żądanie użytkownika aktualnej informacji pobieranej z danego sensora, 

jeżeli sensor ma status „sprawny”; 

 wyświetlanie tabelarycznego zestawienia aktualnych danych z wszystkich 

wodowskazów; 

 wyświetlanie tabelarycznego zestawienia aktualnych danych z wszystkich stacji 

pogodowych; 

 wyszukiwanie sensora na mapie i w tabeli co najmniej za pomocą rodzaju, nazwy, 

numeru – powinna pojawić się lista wyszukanych sensorów z możliwością centrowania 

mapy na wybranym obiekcie; 

 automatyczne etykietowanie sensorów nazwą; 

 manualne wyłączanie etykiet dowolnego lub wszystkich sensorów; 

 dostęp online do danych archiwalnych z sensorów: 

o wyszukiwanie danych historycznych za pomocą kategorii sensora i jego 

lokalizacji (nazwa i numer) – formułowanie odpowiednich zapytań do bazy 

danych; 

o wybór dostępnych sensorów w zależności od kategorii żądanej informacji; 

o wybór rodzaju informacji (w przypadku stacji meteorologicznych); 

o wybór zakresu czasu z listy predefiniowanych wartości (24 godziny, tydzień, 

miesiąc); 

o prezentacja wybranych informacji do wyboru w postaci tabelarycznej lub 

graficznej (wykres zmian wartości w czasie); 

o odnośnik do serwisu internetowego Centrum RIS pozwalającego na pobieranie 

danych archiwalnych (wypełnianie wniosku o udostępnienie danych). 

Serwer bazodanowy i baza danych powinny pozwalać na efektywne gromadzenie, 

przechowywanie i udostępnianie danych pozyskanych z sensorów hydrometeorologicznych. W 

tym celu konieczna jest realizacja następujących wymagań funkcjonalnych: 

 zapisywanie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z wodowskazów i sensorów 

meteorologicznych; 
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 wszystkie dane powinny być opatrzone rzeczywistym stemplem czasowym, tzn. z czasu 

pomiaru z dokładnością minutową; 

 przechowywanie danych hydrometeorologicznych; 

 system bazy danych powinien zapewniać dostęp do danych (w tym do przeszukiwania 

bazy) przez systemy i aplikacje zewnętrzne, w tym w szczególności przez: 

o aplikację odbiorcy hydrometeo w celu wizualizacji danych aktualnych i 

archiwalnych; 

o system udostępniania danych poprzez interfejsy sieciowe; 

o system NtS w celu automatycznego generowania informacji o poziomie wody, 

jeżeli informacje o stanie wody są dostępne automatycznie; 

 dostęp do zapisanych danych powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego 

poziomu uprawnień dostępu do danych, przyznanymi w ramach wspólnego modułu 

administracyjnego oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

 Moduł diagnostyczny powinien być realizowany wspólnie dla wszystkich elementów 

infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS. W zakresie podsystemu 

Hydrometeo moduł diagnostyczny powinien dla uprawnionych użytkowników pozwalać na: 

 prezentację statusu wszystkich wodowskazów (sprawny, wyłączony, awaria); 

 prezentację statusu wszystkich stacji pogodowych i czujników w stacjach pogodowych 

– model drzewiasty (sprawny, wyłączony, awaria); 

 prezentację stanu sygnałów z sensorów docierających do aplikacji hydrometeo 

(poprawny, niepoprawny); 

 zbiorcze przedstawienie informacji autodiagnostycznych z zainstalowanych na 

stanowiskach w Centurm RIS i Podcentrum RIS aplikacji hydrometeo; 

 generowanie alarmów związanych z awarią sensorów lub braku dostępu do sygnałów z 

sensorów w aplikacjach; 

 przekazywanie alarmów do aplikacji NtS i modułu administratora hydrometeo. 

 Moduł konfiguracji systemu powinien być realizowany wspólnie dla wszystkich 

elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS. W zakresie 

podsystemu Hydrometeo moduł konfiguracyjny powinien dla uprawnionych użytkowników 

(administrator Hydrometeo) pozwalać na: 

 wszystkie funkcje aplikacji odbiorcy hydrometeo; 

 wizualizację informacji z sensorów obcych pozyskanych za pomocą interfejsu danych 

zewnętrznych; 
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 konfiguracja alarmu na podstawie porównania wodowskazów RIS z wodowskazami 

zewnętrznymi (wskazanie wodowskazów do porównania); 

 selekcję sensorów dla których dostępne są informacje w aplikacji hydrometeo; 

 predefiniowanie okresów czasu do wyboru przy przeglądaniu danych archiwalnych w 

aplikacji hydrometeo; 

 nadawanie uprawnień do przeglądania danych hydrometeo (domyślnie dane są dostępne 

dla wszystkich); 

 konfigurację sensorów hydrometeo – szczegółowe ustawienia tego elementu zależne są 

od dostępnych sensorów i sposobu ich implementacji w systemie – powinny one 

uwzględniać między innymi: 

o ustawienia kalibracyjne (np. offsety) czujników; 

o ustawienia poziomu odniesienia dla wodowskazów. 

 Moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji powinny być realizowane 

wspólnie dla wszystkich elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w 

Centrum RIS (podrozdział 2.6.4). 

2.6.1.4 System monitoringu jakości sygnału DGPS 

System monitoringu jakości sygnału DGPS jest w istocie modułem diagnostycznym, który 

służy do monitorowania stanu sieci sensorów DGPS oraz jakości poprawek. Założenia 

funkcjonowania systemu zostały przedstawione w 1.2.6.4. W sensie funkcjonalnym ten 

podsystem jest mocno związany z siecią stacji AIS. Wspólne są lokalizacje, a poprawki DPGS 

są rozpowszechniane dla użytkowników z wykorzystaniem oprogramowania stacji bazowych 

AIS. Z punktu widzenia Centrum RIS implementacja modułu DGPS oznacza konieczność 

kontroli jakości transmitowanych poprawek. Oprogramowanie diagnostyczne powinno być 

realizowane wspólnie dla wszystkich elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji 

usług w Centrum RIS. W zakresie podsystemu DGPS moduł diagnostyczny powinien dla 

uprawnionych użytkowników pozwalać na: 

 możliwość zdalnej kontroli i modyfikacji ustawień wszystkich sensorów wchodzących 

w skład systemu Inland AIS/ DGPS; 

 możliwość ciągłej wizualizacji istotnych parametrów oceny jakości pracy:  

 wartości poziomu szumów SNR: 

o siły sygnału SS; 

o bitowej stopy błędów/ słownej stopy błędów (BER/ WER); 

o informacji o wartości poprawki różnicowej DGPS w czasie rzeczywistym; 
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o wiek poprawki DGPS; 

o ostatnie wartości HDOP, PDOP; 

o widocznych i użytych satelitów. 

 możliwość generowania alarmów w przypadku przekroczenia założonych limitów 

dokładności wyżej wymienionych parametrów; 

 przesyłanie alarmów do aplikacji VTT. 

Diagnostyka DGPS jest możliwa tylko pod warunkiem właściwej konfiguracji pracy urządzeń.  

Moduł konfiguracji systemu powinien być realizowany wspólnie dla wszystkich 

elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS. W zakresie 

podsystemu DGPS moduł konfiguracyjny powinien dla uprawnionych użytkowników 

(administrator DPGS) pozwalać na: 

 nastawę limitów po przekroczeniu, których wzbudzony jest alarm; 

 ustawienia konfiguracyjne urządzeń DGPS w systemie – szczegółowe parametry mogą 

się różnić w zależności od przyjętego rozwiązania. 

Moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji powinny być realizowane wspólnie dla 

wszystkich elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS 

(podrozdział 2.6.4). 

2.6.1.5 Elektroniczne raportowanie statków 

System ERI odpowiedzialny jest za dwustronną elektroniczną wymianę informacji o 

ładunkach i podróży statku pomiędzy statkiem i Centrum RIS, a także przy pomocy 

Międzynarodowej wymiany danych pomiędzy różnymi Centrami RIS. System ERI 

zainstalowany w Centrum RIS w czasie wdrożenia pilotażowego nie był wykorzystywany ze 

względu na ograniczenia prawne. Od czasu wdrożenia pilotażowego nie nastąpiły także żadne 

istotne zmiany w samym standardzie ERI. W związku z tym zakłada się, że dotychczasowe 

rozwiązanie na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji. Należy jednak dodać, że mając na 

uwadze datę wdrożenia pełnej implementacji RIS dla Odry, a także zapowiadane nowelizacje 

standardów usług RIS należy zastrzec, że wdrożone rozwiązanie powinno być zgodne ze 

standardami obowiązującymi na chwilę wdrożenia. 

Podsystem elektronicznego raportowania statków składa się z następujących 

komponentów: 

 aplikacja ERI; 

 aplikacja administratora ERI; 
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 baza danych ERI; 

 serwer www. 

Aplikacja ERI jest aplikacją zbliżoną swoją funkcjonalnością do aplikacji NtS, choć różny 

jest rodzaj przetwarzanych komunikatów. Za pomocą graficznego interfejsu użytkownika 

aplikacja ERI pozwala na tworzenie, odbieranie i wysyłanie komunikatów ERI. W tym celu 

konieczne jest spełnienie następujących funkcjonalności: 

 tworzenie przez użytkownika i przechowywanie nowych komunikatów ERI (wspierane 

przez automatyczną kontrolę wpisywanych danych); 

 modyfikacja i zapisywanie istniejących komunikatów ERI; 

 anulowanie istniejących komunikatów ERI;  

 publikowanie komunikatów ERI dla upoważnionych użytkowników; 

 zapewnienie możliwości przeglądania oraz wizualizacji tych komunikatów ERI, do 

których użytkownik ma dostęp; 

 odbiór komunikatów ERI ze statków; 

 konwersja komunikatów ERI z formatu EDIFACT do określonego formatu XML; 

 ręczne tworzenie i przechowywanie komunikatu ERIRSP w bazie danych ERI; 

 zapewnienie możliwości przeglądania oraz wizualizacji tych komunikatów ERIRSP, do 

których użytkownik ma dostęp, przy powołaniu się na powiązany komunikat ERI; 

 tworzenie i przechowywanie automatycznego komunikatu ERIRSP w bazie danych ERI 

(wskazując właściwe potwierdzenie danego komunikatu ERI). 

Aplikacja administratora ERI służy do zarządzania wymianą komunikatów ERI. 

Aplikacja wyposażona jest w GUI w formie formularza internetowego, w którym z poziomu 

przeglądarki pozwala na spełnienie następujących funkcjonalności: 

 zdefiniowanie listy aplikacji zewnętrznych, które mogę wysyłać żądanie do aplikacji 

ERI; 

 zarządzanie listą aplikacji zewnętrznych, które mogę wysyłać żądanie do aplikacji ERI; 

 zdefiniowanie odbiorców globalnych, którzy otrzymują wszystkie ERINOT 

publikowane w ramach systemu do swoich skrzynek odbiorczych; 

 zarządzanie listą odbiorców zewnętrznych; 

 zdefiniowanie parametrów identyfikacyjnych Centrum RIS; 

 zarządzanie listą punktów meldunkowych. 
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Baza danych ERI powinna pozwalać na efektywne gromadzenie, przechowywanie i 

udostępnianie danych komunikatów ERI. W tym celu konieczna jest realizacja następujących 

wymagań funkcjonalnych: 

 przechowywanie odebranych komunikatów ERI; 

 przechowywanie utworzonych komunikatów ERI; 

 przechowywanie informacji o odbiorcach zewnętrznych;  

 przechowywanie informacji o odbiorcach globalnych; 

 dostęp do zapisanych danych powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego 

poziomu uprawnień dostępu do danych, przyznanymi w ramach wspólnego modułu 

administracyjnego oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Serwer www odpowiedzialny jest za dystrybucję komunikatów ERI. 

Moduły archiwizacji, kontroli dostępu i administracji powinny być realizowane wspólnie 

dla wszystkich elementów infrastruktury w ramach środowiska integracji usług w Centrum RIS 

(podrozdział 2.6.4). 

Wymiana komunikatów ERI pomiędzy różnymi Centrami RIS jest możliwa dzięki 

systemowi międzynarodowej wymiany danych. 

2.6.1.6 Międzynarodowa wymiana danych 

System międzynarodowej wymiany danych podobnie jak w przypadku ERI został 

zainstalowany w Centrum RIS w czasie wdrożenia pilotażowego, ale nie był wykorzystywany 

ze względu na ograniczenia prawne. Ze względu na brak wniosków ze wdrożenia pilotażowego, 

zakłada się, że dotychczasowe rozwiązanie na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji. Należy 

jednak dodać, że mając na uwadze datę wdrożenia pełnej implementacji RIS dla Odry, a także 

zapowiadane nowelizacje standardów usług RIS należy zastrzec, że wdrożone rozwiązanie 

powinno być zgodne ze standardami obowiązującymi na chwilę implementacji. Standardy te w 

zakresie wymiany danych nie zostały jeszcze oficjalnie zaakceptowane przez Komisję 

Europejską. W tej sytuacji zdecydowano się nie przedstawiać szczegółowego rozwiązania, 

które na chwilę obecną wciąż jest jedynie wynikiem projektu badawczego.  

System międzynarodowej wymiany danych jest kompleksowym rozwiązaniem pan-

europejskim, które ma zapewnić interoperacyjność systemów RIS w Europie.  

Główne wymagania funkcjonalne, które powinny być spełnione w ramach systemu 

wymiany danych zgodnie ze standardem to: 

 przekazywanie stosownych danych RIS określonym systemom i podmiotom:  
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o dostarczenie danych na podstawie predefiniowanych zdarzeń uruchamiających 

(ang. trigger event); 

o dostarczanie danych RIS na podstawie predefiniowanych zdarzeń progowych; 

o otrzymywanie powiadomień o stosownych danych RIS z systemów 

międzynarodowych i przekazywanie ich do odpowiednich krajowych systemów 

i użytkowników. 

 zapewnianie stosownych danych RIS innym systemom i użytkownikom na zasadzie 

żądanie/odpowiedź: 

o umożliwienie krajowym systemom i użytkownikom na wysyłania żądania 

stosownych danych RIS przez zdefiniowanie odpowiednich kryteriów 

wyszukiwania i odpowiadanie na żądania w ten sposób określone; 

o otrzymywanie żądań na stosowne dane RIS przez systemy międzynarodowe i 

określone odpowiadanie na te żądania. 

 Stworzenie interfejsów, do zapewnienia ww. funkcji, czyli zapewnienie: 

o interfejsów do infrastruktury RIS, aby mieć dostęp do potrzebnych danych; 

o interfejsów dla krajowych użytkowników, w celu umożliwienia interakcji z 

systemem RIS; 

o interfejsów dla międzynarodowych systemów, aby zapewnić międzynarodową 

wymianę danych RIS. 

Dane które podlegają wymaganiom, zgodnie z założeniami koncepcji przyjętej w ramach 

projektu IRIS Europe III: 

 dane AIS: 

o komunikat 1 IMO; 

o komunikat 5 IMO; 

o raport statku śródlądowego (inland vessel data report); 

o specyficzne informacja śródlądowa FI 21; 

o specyficzne informacja śródlądowa FI 22; 

o specyficzne informacja śródlądowa FI 55. 

 informacje z Bazy Danych o Statkach (Hull data) – w Polsce gromadzone poza Centrum 

RIS; 

 komunikaty ERI: 

o ERINOT; 

o ERIRSP. 
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2.6.2 Wymagania niefunkcjonalne dla poszczególnych usług RIS 

Wymagania niefunkcjonalne nie dotyczą bezpośrednio czynności podejmowanych przez 

system w celu zaspokojenia wymagań użytkownika, jednak mają istotny wpływ na 

funkcjonowanie systemu. Dotyczą one przede wszystkim założeń ilościowych i jakościowych 

związanych z realizacją usług lub też związanych z użytecznością przyjętych rozwiązań. Część 

wymagań niefunkcjonalnych przedstawiono wspólnie dla wszystkich usług, a część dla 

poszczególnych podsystemów. 

System jako całość oraz wszystkie jego komponenty pojedynczo powinny spełniać 

następujące wspólne wymagania niefunkcjonalne: 

 komponenty systemu powinny umożliwiać realizację usług zgodnie z obowiązującymi 

na chwilę wdrożenia standardami przyjętymi przez Grupy Ekspertów RIS lub jako 

oficjalne dokumenty Unii Europejskiej; 

 wszystkie aplikacje w RIS (poza aplikacjami fabrycznymi dostawców sprzętu) powinny 

być wyposażone w logo RIS-Odra oraz inne znaki identyfikacyjne wskazane przez 

Zamawiającego; 

 wszelkie dane i dokumenty udostępniane przez RIS użytkownikom zewnętrznym 

powinny być wyposażone w logo RIS-Odra oraz inne znaki identyfikacyjne wskazane 

przez Zamawiającego; 

 konieczne jest zapewnienie bezpiecznego połączenia i przepływu danych pomiędzy 

bazami danych, a aplikacjami dostępowymi; 

 transfer danych z bazy danych powinien być zawsze kompletny, wolny od błędów i 

wykonany w możliwie jak najkrótszym czasie; 

 konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych; 

 dane przechowywane w bazach danych powinny być gromadzona bez limitu 

czasowego, za wyjątkiem danych wideo z kamer, które powinny być gromadzone przez 

30 dni; 

 wszystkie aplikacje i interfejsy dostępne z poziomu przeglądarki internetowej powinny 

poprawnie funkcjonować co najmniej w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft 

Edge, Mozilla Firefox, Chrome i Opera; 

 wszystkie interfejsy w systemie powinny być ergonomiczne i przyjazne dla 

użytkownika – ergonomia interfejsów, w tym zastosowane czcionki i formaty liczb i 

napisów, powinna być ustalona w drodze przedstawienia i akceptacji prototypów; 
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 wszystkie interfejsy powinny być dostępne co najmniej w językach polskim i 

angielskim; 

 powinna być zapewniona możliwość personalizacji wszystkich interfejsów 

graficznych; 

 powinna istnieć możliwość wyłączenia dźwięku wszystkich alarmów dźwiękowych; 

 wszystkie informacje gromadzone w bazie danych powinny zostać opisane stemplem 

czasowym; 

 wszystkie aplikacje w Centrum RIS powinny być rozwiązaniami dedykowanymi, tzn. 

nie mogą zawierać elementów, które nie są wykorzystywane w Centrum RIS dla Odry; 

 wszystkie niezbędne licencje komponentów zewnętrznych powinny zostać dostarczone 

i przekazane operatorowi RIS. 

Dodatkowe wymagania niefunkcjonalne dla poszczególnych komponentów: 

 w zakresie podsystemu śledzenia i namierzania: 

o automatyczna aktualizacja informacji AIS najrzadziej co sekundę; 

o rejestracja danych powinna odbywać się automatycznie i nie zakłócać pracy 

aplikacji VTT; 

o nagrania z kamer w czasie rzeczywistym oraz archiwalne powinny być 

opatrzone informacją graficzną: 

 informacja o pochodzeniu nagrania z Centrum RIS; 

 identyfikator kamery. 

o czas nagrania aktualizowany co sekundę;  

o oprogramowanie kamer powinno zostać wymienione na nowe pozwalające na 

realizację wymagań funkcjonalnych. 

 w zakresie systemów NtS i ERI: 

o konieczna jest walidacja komunikatów po ich przygotowaniu pod kątem ich 

zgodności z wymaganiami standardów; 

o komunikaty NtS powinny być opatrzone danymi wystawcy komiunikatu, a więc 

Centrum RIS w Szczecinie; 

o wygląd wersji drukowanej komunikatów powinien zostać ustalony z 

Zamawiającym. 

 w zakresie systemu Hydrometeo: 

o automatyczna aktualizacja informacji z sensorów hydrometeorologicznych w 

czasie rzeczywistym (najrzadziej co 10 minut); 
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o rejestracja danych powinna odbywać się automatycznie i nie zakłócać pracy 

aplikacji Hydrometeo. 

 w zakresie systemu poprawek DGPS: 

o pozostawianie w trybie operacyjnym przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu; 

o dostępność sygnału lepsza niż 99,8% w ciągu 2 letniej obserwacji; 

o ciągłość sygnału lepsza niż 99,97% w 3-godzinnym okresie obserwacji; 

o całkowita dokładność horyzontalna, na 95% poziomie prawdopodobieństwa, na 

obszarze pokrytym sygnałem musi być lepsza niż 4m. 

2.6.3 Wymagania opcjonalne dla poszczególnych usług RIS 

Wymagania opcjonalne obejmują funkcje, które nie są niezbędne do realizacji usług RIS w 

założonym zakresie, jednak mogą wprowadzić zwiększenie zakresu funkcjonalnego systemu, 

wprowadzić rozwiązania alternatywne lub też usprawnić jego funkcjonowanie. 

Wśród globalnych wymagań opcjonalnych wskazać należy przede wszystkim możliwość 

zastosowania dedykowanych modułów konfiguracyjnych i diagnostycznych dla 

poszczególnych komponentów, zamiast włączenia danego komponentu do wspólnego 

zintegrowanego rozwiązania konfiguracyjnego. Doświadczenie z wdrożenia pilotażowego oraz 

analiza rynku pokazują, że znaczna część producentów oferuje sprzęt wraz ze swoim 

oprogramowaniem do konfiguracji i diagnostyki. Przykładem może być oprogramowanie 

producenta stacji bazowych AIS wykorzystanych we wdrożeniu pilotażowym. O ile 

oprogramowanie takie spełnia wymagania RIS (a często przewyższa te wymagania) rozsądnym 

jest skorzystanie właśnie z niego zamiast wytwarzać własne moduły w komponentach 

diagnostycznym i konfiguracyjnym. Utrata integralności rozwiązania będzie w takim 

przypadku rekompensowana lepszym dopasowaniem oprogramowania do sprzętu. 

Dodatkowo dla niektórych podsystemów można wskazać również indywidualne 

wymagania opcjonalne: 

 w zakresie podsystemu śledzenia i namierzania: 

o pełna integracja sprzętowa i programowa z systemem AIS-PL; 

o integracja z systemem VTS Szczecin za pomocą formatu IVEF; 

o rozwój oprogramowania do obsługi radarów w celu polepszenia jakości 

pozyskiwanego taktycznego obrazu ruchu. 

 w zakresie podsystemu komunikatów dla kapitanów: 

o wprowadzenie dodatkowych języków odczytu komunikatów i obsługi aplikacji 

odbiorczej; 
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o transmisja wybranych komunikatów dla kapitanów (innych niż 

hydrometeorologiczne) w postaci wiadomości AIS 8, 12 lub 14; 

o funkcja generatora komunikatów z szablonu. 

 w zakresie podsystemu poprawek DGPS: 

o udostepnienie poprawek poprzez internet. 

 w zakresie podsystemu elektronicznego raportowania statków: 

o funkcja generatora komunikatów z szablonu. 

2.6.4 Integracja usług w Centrum RIS 

Integracja usług w Centrum RIS oznacza wdrożenie szeregu komponentów wspólnych 

pozwalających na realizację zadań Centrum RIS. Poszczególne stanowiska powinny być ze 

sobą połączone siecią lokalną, aby umożliwić realizację wspólnych zadań. Należy tu także 

dodać, że stanowisko w Podcentrum RIS powinno być włączone w sieć zaufanym połączeniem 

VPN i w sensie logicznym jest również traktowane jako stanowisko lokalne. Istota integracji 

usług w Centrum RIS została przedstawiona w podrozdziale 1.2.6.9. W niniejszym 

podrozdziale przedstawiono kluczowe wymagania dla poszczególnych komponentów. Można 

wyróżnić cztery zasadnicze moduły oprogramowania integrującego: 

 moduł zarządzania użytkownikami; 

 moduł zarządzania danymi; 

 moduł serwisowo-diagnostyczny; 

 moduł administracyjny. 

2.6.4.1 Moduł zarządzania użytkownikami 

 Moduł zarządzania użytkownikami składa się z systemów administrowania prawami 

dostępu, modułu uwierzytelniania i autoryzacji oraz bazy danych użytkowników.  

System administrowania prawami dostępu jest podzielony na dwa moduły ze względu na 

dostępną pulę możliwych praw dostępu. Osobny jest dla użytkowników wewnętrznych (w 

obrębie sieci LAN) oraz zewnętrznych, którzy z góry mają narzuconą inna pulę możliwych 

praw dostępu. Wszystkie aplikacje i komponenty systemu RIS powinny być wrażliwe na prawa 

użytkowników ustawione w module zarządzania użytkownikami. Administracja prawami 

użytkowników jest wykonywana przez globalnego administratora systemu w centrum RIS w 

zakresie całości systemu, jednak może on delegować swoje uprawnienia w obrębie 

poszczególnych modułów na administratorów modułów. Wymagania funkcjonalne stawiane 

przed systemem zarządzania prawami dostępu są następujące: 
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 prawa każdego użytkownika (wewnętrznego i zewnętrznego) muszą być powiązane 

przez ten sam login systemowy dla wszystkich aplikacji RIS; 

 system powinien umożliwiać administratorowi systemu dodawanie / usuwanie/ 

modyfikację oraz blokowanie / odblokowanie użytkowników oraz ustawianie ich haseł 

domyślnych (dla pierwszego logowania albo po odblokowaniu); 

 system powinien umożliwiać administratorowi systemu dodawanie / usuwanie / 

modyfikację przynależności (np. rola użytkownika, organizacja i prawa dostępu); 

 system powinien umożliwiać administratorowi systemu modyfikację praw 

poszczególnych użytkowników do odczytu/zapisu danych związanych z jego rolą 

w systemie; 

 system powinien umożliwiać administratorowi systemu tworzenie / usuwanie / 

modyfikację wszystkich danych, przynależności i atrybutów; 

 system powinien blokować użytkownika po uzyskaniu informacji o 3 nieudanych 

próbach logowania z systemu uwierzytelniania i autoryzacji. 

Moduł uwierzytelniania i autoryzacji powinien spełniać następujące wymagania: 

 moduł uwierzytelnia użytkowników na podstawie loginu i hasła, 

 moduł autoryzuje użytkowników na podstawie zapisanych praw dostępu do 

konkretnych zasobów. 

Baza danych użytkowników służy od przechowywania informacji o użytkownikach. W tym 

celu musi posiadać następujące funkcjonalności: 

 przechowuje konta użytkowników zewnętrznych, które zawierają ich: 

o dane osobowe; 

o prawa dostępu do informacji i funkcji w RIS. 

 hasła zapisywane są w bazie w postaci skrótu uzyskanego za pomocą kryptograficznej 

funkcji skrótu z hasła. 

Należy dodać, że przy zapisywaniu informacji osobowych użytkowników wymagana jest 

zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych i towarzyszącym jej rozporządzeniom. 

2.6.4.2 Moduł zarządzania danymi 

Moduł zarządzania danymi pozwala na bezpieczne i wydajne przetwarzanie danych w 

obrębie RIS. Moduł odpowiada za bezpieczeństwo i archiwizację danych, a także za 

udostępnianie zasobów.  

Składa się z następujących komponentów: 

 system archiwizacji zasobów i dostępu do danych archiwalnych; 
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 moduł udostępniania zasobów; 

 system replikacji danych; 

 system zarządzania bezpieczeństwem danych; 

 system generowania statystyk; 

System archiwizacji zasobów i dostępu do danych archiwalnych to w istocie zespół baz 

danych wraz z aplikacja zarządzającą pozwalającą na dostęp do tych baz. Wymagania 

funkcjonalne w stosunku do poszczególnych baz przedstawiono w podrozdziałach dotyczących 

oprogramowania dla poszczególnych usług. Definiując wymagania niefunkcjonalne należy 

założyć, ze system archiwizacji zasobów musi zapewniać wysoką dostępność danych, zaś same 

bazy muszą być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem do danych. Wymagania 

funkcjonalne związane z dostępem do danych archiwalnych obejmują: 

 zapewnienie możliwości pobierania danych w trybie „na żądanie”; 

 zapewnienie możliwości stawiania zapytań o dane w celu selekcji żądanych danych do 

pobrania. 

Elementem pośredniczącym pomiędzy systemem archiwizacji i dostępu do danych, a 

użytkownikiem jest moduł udostępniania zasobów. Jest to aplikacja desktopowa lub sieciowa, 

wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, która pozwala na pełną interakcję użytkownika 

z systemem w celu pobrania zasobów. Główne zadania stawiane aplikacji przez użytkownika 

to wyszukanie potrzebnych danych i pobranie ich lub odtworzenie w wybranym 

oprogramowaniu w Centrum RIS. Zakłada się, że zaimplementowana zostanie jedna centralna 

aplikacja dostępu do wszystkich danych archiwalnych w systemie. Aby spełnić stawiane 

założenia powinna ona posiadać następujące funkcje: 

 możliwość wyszukiwania danych za pomocą następujących kryteriów: 

o rodzaj danych (rodzaj sensora); 

o identyfikacja sensora 

o ramy czasowe; 

o ramy obszarowe; 

o maksymalny rozmiar pobieranych danych. 

 pobranie wybranych danych z systemu archiwizacji; 

 przekazanie wybranych danych do odtworzenia w docelowej aplikacji w Centrum RIS 

(dotyczy danych przetwarzanych w ramach VTT); 

 przekazanie wybranych danych do systemu generowania statystyk; 

 zapis danych na dysku lokalnym; 
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 zapis danych na nośniku zewnętrznym (pamięć USB, płyta DVD); 

 format zapisanych danych powinien być taki, aby można je było odtworzyć w 

standardowym oprogramowaniu służącym do odczytu konkretnego typu danych; 

 dane graficzne i wideo powinny zostać opatrzone logiem RIS Odra oraz innymi 

znakami identyfikacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego; 

 dane archiwalne powinny zawierać jasną informację o dacie i czasie ich 

zarejestrowania. 

System replikacji danych tworzy wierną replikę danych z sensorów gromadzonych w 

serwerowni głównej na serwerach postawionych w serwerowni zapasowej. Wyjątkiem są dane 

wideo z kamer monitoringu, które nie podlegają replikowaniu. Zapis odbywa się w czasie 

rzeczywistym w trybie ciągłym. System replikacji danych powinien także tworzyć kopię 

zapasową wszelkich danych konfiguracyjnych potrzebnych do odzyskiwania serwerów i 

danych w Centrum RIS w razie awarii. Pozwala on na wznowienie pracy w jak najszybszym 

czasie. Możliwe utraty danych muszą zostać wyraźnie udokumentowane i szczegółowo opisane 

w ofercie. Zakłada się, że proces replikacji danych konfiguracyjnych nie może mieć 

negatywnego wpływu na działanie systemu RIS. Wykonawca musi szczegółowo opisać wszelki 

negatywny wpływ działania aplikacji. Kopie zapasowe powinny być tworzone na serwerze 

głównym w systemie dziennym (zapisywanie zmian) oraz comiesięcznym (kopia całkowita), 

jak również przed każdą zmianą konfiguracji systemu (kopia całkowita). Kopie zapasowe 

powinny również podlegać replikacji w określonych interwałach czasowych. Autoryzowany 

użytkownik powinien mieć możliwość wyboru danych do replikowania. 

System zarządzania bezpieczeństwem danych oznacza wdrożenie w całym Centrum RIS 

oprogramowania antywirusowego oraz przeciwdziałającego wszelkiego rodzaju cyberatakom. 

Dodatkowo dostęp do danych w systemie powinien zostać zabezpieczony kryptograficznie w 

ramach modułu zarządzania użytkownikami. 

System generowania statystyk jest funkcjonalnym rozwinięciem modułu udostępniania 

zasobów, z którego użytkownik może opcjonalnie skorzystać. Jest on aplikacją desktopową lub 

internetową, która na podstawie zestawu danych oblicza podstawowe statystyki i przedstawia 

je użytkownikowi. Wśród najistotniejszych statystyk operatorzy RIS wskazali: 

 ilość statków wchodzących w obszar RIS w określonym przedziale czasowym; 

 ilość statków wychodzących z obszaru RIS w określonym przedziale czasowym; 

 procentowy udział statków z towarami niebezpiecznymi w stosunku do wszystkich 

statków; 
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 ilość statków przewożących towary niebezpieczne; 

 procentowy rozkład towarów przewożonych przez system. 

Część z tych statystyk jest uwarunkowana posiadaniem odpowiednich danych (dane o 

przewożonych ładunkach), które nie są obecnie dostępne w systemie. Niemniej jednak system 

generowania statystyk powinien realizować następujące funkcjonalności: 

 możliwość wyszukania i pobrania danych do analiz statystycznych za pomocą modułu 

udostępniania danych (może być wykorzystany wspólny interfejs); 

 realizacja podstawowych statystyk ilościowych dla wybranego atrybutu zawierającego 

dane liczbowe: 

o średnia; 

o mediana; 

o odchylenie standardowe; 

o wartości ekstremalne; 

 realizacja podstawowych statystyk jakościowych dla wybranego atrybutu 

zawierającego dane tekstowe: 

o procentowy udział określonej wartości w stosunku do całości; 

o realizacja predefiniowanych statystyk według wymagań Zamawiającego 

(przedstawione powyżej); 

o przedstawienie wyników statystyk w postaci liczbowej i graficznej. 

Ostateczny zestaw predefiniowanych statystyk powinien zostać zatwierdzony przez 

Zamawiającego na etapie projektu systemu. 

2.6.4.3 Moduł serwisowo-diagnostyczny 

Moduł serwisowo-diagnostyczny monitoruje stan techniczny poszczególnych 

komponentów oraz połączeń pomiędzy nimi. Aplikacje w tym module pozwalają także na 

konfigurację sprzętu oraz na zdalną aktualizację wspólnych danych i komponentów 

oprogramowania. Składa się on z następujących elementów: 

 moduł zarządzania oprogramowaniem; 

 wspólne repozytorium danych źródłowych; 

 moduł monitoringu sensorów i komponentów; 

 system raportowania o błędach; 

 moduł synchronizacji czasu; 

 system prowadzenia zapisu czynności. 
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Moduł zarządzania oprogramowaniem jest centralną aplikacją dla potrzeb monitorowania 

i wdrażania oprogramowania. Aplikacja zarządzająca oprogramowaniem systemu ma pozwalać 

na aktualizację wszystkich ważnych pakietów oprogramowania systemu RIS poprzez zdalny 

dostęp. Wszystkie ważne komponenty muszą być zaimplementowane, jako usługi systemu 

operacyjnego (ang. OS services). Aplikacje krytyczne muszą być monitorowane przez aplikację 

nadzorującą, która wysyła komunikaty do modułu monitoringu i alarmów w razie wykrycia 

nieprawidłowego działania.  

Moduł zarządzani oprogramowaniem ściśle wiąże się ze wspólnym repozytorium danych 

źródłowych. Są to dane referencyjne wykorzystywane w wielu aplikacjach lub w wielu 

instalacjach tej samej aplikacji w obrębie sieci lokalnej Centrum RIS. Są to przykładowo 

najnowsze edycje elektronicznych map nawigacyjnych obszaru RIS, RIS Index i inne. W 

systemie musi istnieć mechanizm, który po aktualizacji danych referencyjnych pozwoli na 

zdalną aktualizację we wszystkich aplikacjach. Temu właśnie celowi służy wspólne 

repozytorium we współpracy z modułem zarządzania oprogramowaniem. 

W systemie powinien zostać wdrożony centralny Moduł monitoringu sensorów i 

komponentów. Część jego funkcjonalności dla niektórych elementów może być realizowana 

przez oprogramowanie dostawców sprzętu, jednak w założeniach to ten moduł ma odpowiadać 

za monitoring sprawności pracy poszczególnych elementów. Wymagania szczegółowe dla 

poszczególnych komponentów zawarto w punktach opisujących wymagania funkcjonalne dla 

usług. Wszystkie komponenty systemu wpięte do sieci powinny być monitorowane przy użyciu 

protokołu SNMP przez oprogramowanie monitorujące realizujące co najmniej następujące 

funkcjonalności: 

 przedstawienie graficznie statusu systemu dla wszystkich odpowiednich komponentów 

odwzorowując jego architekturę i hierarchię; 

 przedstawienie statusu systemu na kilku poziomach - od pokazywania uogólnionego 

stanu wszystkich podsystemów do szczegółowego rozwinięcia każdego podsystemu na 

jego poszczególne komponenty; 

 odpytywanie komponentów sprzętowych w regularnych odstępach czasowych;  

 Co najmniej poniższe komponenty sprzętowe musza być monitorowane poprzez 

SNMP: 

o przekaźnik stacji danych AIS; 

o kontroler stacji bazowych; 

o serwery; 
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o główne usługi; 

o UPS; 

o routery i switche; 

o stacja referencyjna DGPS; 

o system monitoringu DGPS; 

o system łączności. 

Oprogramowanie monitorujące powinno wzbudzić alarm w przypadku wystąpienia 

któregokolwiek z wymienionych zdarzeń:  

 brak sygnału z któregokolwiek sensora (np. na skutek wandalizmu lub awarii); 

 osiągnięcie limitu pojemności: 

o procesorów; 

o dysków twardych; 

o pamięci; 

o sieci. 

 udane logowania/wylogowania; 

 nieudane logowania; 

 blokada konta użytkownika; 

 lokalne alarmy i nieprawidłowości w działaniu stacji bazowej (przekaźnika lub 

kontrolera); 

 uszkodzenia i awarie serwerów baz danych; 

 uszkodzenia i awarie serwerów WWW; 

 uszkodzenia i awarie usług XML; 

 odchylenia i awarie mechanizmu synchronizacji czasu; 

 błędy stacji referencyjnej DGPS; 

 brak nadawania poprawek DGPS; 

 absolutna dokładność DGPS; 

 błędy GPS. 

Alarm musi być graficznie widoczny w aplikacji systemu monitoringu. Jednocześnie musi 

zostać wysłany e-mail z powiadomieniem o awarii do administratora globalnego i lokalnego. 

Jeżeli monitoring wykryje naprawę błędu to automatycznie e-mail z odpowiednim 

powiadomieniem również musi zostać wysłany do tych określonych osób. Każde 

powiadomienie musi zawierać informacje o komponencie systemu, dla którego wystąpił alarm, 

identyfikator statusu/zdarzenia, czas detekcji i opis błędu, jeśli jest możliwy. Musi istnieć 
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możliwość określenia, który typ alarmu ma wywoływać powiadomienie e-mailem i który 

użytkownik ma być powiadomiony. Wszelkie awarie powinny być zapisane w logach błędów. 

System raportowania o błędach w swoich założeniach ma pozwolić na obsługę i 

dokumentowanie błędów, które pojawiają się w czasie użytkowania systemu przez operatorów 

RIS. Jest to desktopowe lub sieciowe rozwiązanie programistyczne, które spełnia następujące 

wymagania funkcjonalne: 

 tworzenie raportów manualnie z poziomu GUI; 

 wsparcie wypełniania formularza raportu przez automatyzację wypełnienia niektórych 

pól (predefiniowane szablony raportów); 

 automatyczne tworzenie raportów z systemu monitoringu i powiadamiania; 

 automatyczne powiadamianie odpowiedzialnych osób poprzez e-mail w zależności od 

typu awarii; 

 zapis raportów do bazy danych raportów; 

 manualne wysyłanie raportów o błędach za pomocą serwera poczty e-mail; 

 system może być częścią systemu wsparcia obiegu dokumentów (2.6.4.4); 

 dostęp do aplikacji oraz do zapisanych danych powinien odbywać się z uwzględnieniem 

zróżnicowanego poziomu uprawnień dostępu do danych, przyznanymi w ramach 

wspólnego modułu administracyjnego oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Moduł synchronizacji czasu ma za zadanie uzgodnienie czasu na poszczególnych 

stanowiskach z czasem centralnym systemu. Wszystkie podsystemy, w tym te działające w 

stacjach sensorów i w centrum RIS, muszą być automatycznie synchronizowane z czasem 

UTC, ale dostosowane do lokalnej strefy czasowej z uwzględnieniem czasu zimowego. 

Oznacza to automatycznie utrzymanie elementów systemu w wariancji maksymalnie 1 sekundy 

do UTC. Jeśli odchylenie będzie większe niż 1 sekunda to odpowiednia informacja powinna 

zostać przekazana do modułu monitoringu w celu wzbudzenia alarmu.  

System prowadzenia zapisu czynności to system, który pozwala na prowadznie tzw. logów 

dla poszczególnych komponentów, w których będą zapisywane kluczowe czynności 

realizowane przez operatora. Wszystkie pliki logów musza być dostępne dla administratora 

systemu w centrum RIS. 

Zapisem do logów powinny być objęte co najmniej następujące zdarzenia: 

 logowania do komputerów PC i serwerów w stacjach sensorów i w centrum RIS; 

 dostęp do zarządzania prawami użytkowników; 

 dostęp do aplikacji WWW. 
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Każdy wpis powinien zawierać następujące informacje: 

 adres IP i nazwę użytkownika; 

 czas uzyskania dostępu; 

 nazwę otwieranego serwisu; 

 zmiany w prawach użytkowników; 

 czas wylogowania. 

Dodatkowo w systemie powinny być prowadzone logi błędów, które powinny zawierać 

informację o następujących zdarzeniach: 

 nieudane logowania; 

 uzyskanie nieautoryzowanego dostępu systemów baz danych (atak z zewnątrz); 

 uzyskanie nieautoryzowanego dostęp do zarządzania prawami użytkownika (atak z 

zewnątrz); 

 błędy kontrolera stacji bazowych; 

 błędy i odchylenia w systemie monitoringu DGPS; 

 błędy sieci; 

 błędy i odchylenia w mechanizmie synchronizacji czasu. 

Dla każdego zdarzenia zapis powinien zawierać: 

 adres IP i nazwę użytkownika; 

 typ błędu (predefiniowany); 

 czas błędu; 

 powód błędu; 

 nazwa zaangażowanego/otwieranego serwisu. 

 Dla wszystkich plików zapisu czynności ścieżka docelowa i poziom logu muszą być 

konfigurowalne. Ponadto musi istnieć możliwość, aby ograniczyć wielkość plików do 

określonej wartości. Jeżeli wielkość pliku przekroczy tą wartość log musi być kontynuowany 

w nowym pliku. Nazewnictwo plików logu musi być przystosowane do tego mechanizmu 

i pozwalać na logiczną interpretację zawartości. 

2.6.4.4 Moduł administracyjny 

Moduł administracyjny ma za zadanie wsparcie funkcjonowania Centrum RIS poprzez 

dostarczenie narzędzi pozwalających na organizację pracy operatorów RIS. Moduł składa się z 

trzech elementów: systemu wsparcia obiegu dokumentów typu „help desk” (ticketing), systemu 

poczty elektronicznej oraz systemu łączności telefonicznej. 
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System wsparcia obiegu dokumentów tzw. ticketing pełni rolę systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów. Główne założenia funkcjonalne tego systemu to: 

 przypisywanie każdej sprawie numeru zgłoszenia i operatora odpowiedzialnego; 

 przypisywanie do każdego zgłoszenia historii korespondencji w danej sprawie; 

 możliwość zbiorczego śledzenia statusu spraw (nieprzydzielona, w toku, złatawiona); 

 możliwość dodawania załączników do sprawy; 

 możliwość podglądu załączników; 

 możliwość akceptacji przez decydenta; 

 możliwość oznaczenia sprawy jako załatwioną; 

 automatyczne przenoszenie załatwionych spraw do archiwum; 

 możliwość wyszukiwania i przeglądania spraw z archiwum – zakłada się, że archiwum 

tego systemu będzie niezależne od systemu archiwizacji danych RIS. 

System wsparcia obiegu dokumentów może być opcjonalnie wykorzystany jako system 

raportowania o błędach. 

System poczty elektronicznej e-mail jest koniecznym narzędziem pozwalającym 

operatorom i administratorom RIS na prowadzenie korespondencji służbowych. Szczególnego 

znaczenia nabiera w zakresie automatycznego alarmowania przez system sprawności 

technicznej systemu RIS. Centrum RIS powinno posiadać serwer e-mail klasy enterprise do 

nieograniczonej wymiany poczty elektronicznej pomiędzy użytkownikami za pomocą 

popularnych klientów poczty elektronicznej. 

System łączności telefonicznej pozwala na realizację telefonicznej korespondencji 

wewnętrznej oraz poza Centrum RIS. Dostęp do sytemu z zewnątrz powinien być możliwy 

zgodnie z filozofią „single window” poprzez zdalną centralę i system numerów wewnętrznych 

dostępnych tonowo lub za pomocą operatora. System powinien umożliwiać realizację 

kolejkowania połączeń oraz informowania o szacowanym czasie oczekiwania na połączenie. 

2.6.5 Integracja usług przez interfejsy sieciowe 

Podsystem integracji usług przez interfejsy sieciowe odpowiada za udostępnianie danych 

RIS użytkownikom zewnętrzny, tzn. zlokalizowanym poza siecią LAN Centrum RIS. 

Realizowany jest on przez następujące elementy: 

 moduł pobierania danych; 

 moduł przeglądania danych archiwalnych: 

 aplikacje dostępowe do danych w czasie rzeczywistym; 

 udostępnienie danych z kamer monitoringu bezpośrednio w lokalizacjach sensorów; 
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 realizacja wymiany danych w ramach międzynarodowej wymiany danych (opisane w 

punkcie 2.6.1.6). 

Moduł pobierania danych ma za zadanie umożliwić pobieranie aktualnych wersji 

informacji o torze wodnym w postaci elektronicznych map nawigacyjnych oraz komunikatów 

dla kapitanów. Szczegóły rozwiązań zakresie dystrybucji ENC i NtS opisano odpowiednio w 

punktach 2.7 i 2.6.1.2. 

Moduł przeglądania danych archiwalnych umożliwia przeszukiwanie dostępnych baz 

danych oraz przygotowanie, na podstawie wyników wyszukiwania, formularza z wnioskiem o 

udostępnienie danych. Zakłada się, że fizyczne udostępnienie danych będzie realizowane przez 

operatora RIS. Moduł powinien realizować następujące funkcjonalności: 

 wyszukiwanie danych historycznych za pomocą kategorii sensora i jego lokalizacji 

(nazwa i numer) – formułowanie odpowiednich zapytań do bazy danych; 

 prezentacja lokalizacji sensorów wraz z ich nazwami na uproszczonej mapie obszaru 

RIS; 

 prezentacja orientacyjnych zasięgów kamer na uproszczonej mapie obszaru RIS; 

 stosowanie „podpowiedzi” w formułowaniu zapytania poprzez pola wyboru;  

 wybór rodzaju informacji (typu sensora); 

 wybór sensora – z listy lub na mapie; 

 wybór zakresu czasu; 

 prezentacja dostępnego zasobu spełniającego kryteria wyszukiwania wraz z podaniem 

szacowanej wielkości pliku; 

 w przypadku danych innych niż dane wideo i dźwiękowe podgląd wybranych 

informacji w postaci tabelarycznej lub graficznej; 

 możliwość wypełnienia i wysłania wniosku o udostępnienie danych z poziomu 

przeglądarki; 

 kontrola poprawności wypełnienia pól formularza wniosku o udostępnienie danych. 

Zakłada się, że możliwe będzie przeszukiwanie następujących baz danych w celu udostepnienia 

informacji: 

 informacje o statkach pozyskane z sensorów AIS; 

 obrazy wideo z monitoringu wizyjnego; 

 pliki audio z zarejestrowaną korespondencją głosową; 

 dane wodowskazowe w postaci plików tekstowych; 

 informacje meteorologiczne w postaci plików tekstowych. 
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Aplikacje dostępowe do danych rzeczywistych są rozwiązaniami programistycznymi, które z 

poziomu przeglądarki pozwalają na dostęp on-line w czasie rzeczywistym do wybranych usług 

RIS. Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej następujące aplikacje dostępowe: 

 klient VTT; 

 klient monitoringu wizyjnego; 

 klient VHF; 

 klient hydrometeo; 

 klient NtS; 

 klient ERI. 

Udostępnianie danych rzeczywistych dla użytkowników zewnętrznych powinno odbywać się 

w sposób nie kolidujący z pracą pozostałych użytkowników systemu, z wykorzystaniem 

zabezpieczonych kanałów transmisji. 

Założenia aplikacji klienckich NtS, hydrometeo i ERI zostały przedstawione w porozdziałach 

2.6.1.2, 2.6.1.3 i 2.6.1.5.  

Klient VTT powinien być rozwiązaniem, które z poziomu przeglądarki internetowej pozwoli 

na realizację następujących wymagań: 

 wyświetlanie mapy elektronicznej Inland ENC w formacie S-57 oraz informacji o 

statkach zgodnie z najnowszym standardem Inland ECDIS w trybie base; 

 automatyczne wyświetlenie na mapie wszystkich obiektów AIS w obszarze ekranu/ 

ekranów; 

 aktualizacja informacji AIS w czasie rzeczywistym (częstotliwość odświeżania 

powinna być regulowana przez administratora systemu); 

 automatyczne etykietowanie statków nazwą obok symboli AIS; 

 nawigacja na mapie – możliwość zmiany skali i przesuwania mapy za pomocą 

standardowo stosowanych narzędzi; 

 możliwość robienia zrzutów ekranowych; 

 wizualizację na mapie sensorów w systemie RIS; 

 wyświetlanie na mapie komunikatów dla kapitanów. 

Dostęp do tej usługi powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu 

uprawnień dostępu, przyznanymi w ramach modułu administracyjnego użytkowników 

zewnętrznych oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Klient monitoringu wizyjnego powinien być rozwiązaniem, które z poziomu przeglądarki 

internetowej pozwoli na realizację następujących wymagań: 
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 wizualizację na uproszczonej mapie kamer, z których dostępny jest obraz; 

 możliwość wyboru z listy lub na mapie kamery do wyświetlenia obrazu; 

 możliwość wyświetlenia strumienia wideo z jednej wybranej kamery; 

 możliwość wyboru z predefiniowanych ustawień rozdzielczości wyświetlanego obrazu; 

 możliwość wyświetlenia obrazu kamery w trybie pełnoekranowym w czasie 

rzeczywistym. 

Dostęp do tej usługi powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu 

uprawnień dostępu, przyznanymi w ramach modułu administracyjnego użytkowników 

zewnętrznych oraz mechanizmów uwierzytelniania. Konfiguracja każdego klienta powinna być 

niezależna od innych. 

Klient VHF powinien być uproszczoną wersją zdalnego stanowiska VHF opisanego w 2.6.1.1. 

Powinien być rozwiązaniem, które z poziomu przeglądarki internetowej i z wykorzystaniem 

mikrofonu i słuchawek/głośników pozwoli na realizację następujących wymagań: 

 prowadzenie dwustronnej korespondencji głosowej VHF; 

 regulację głośności; 

 regulację poziomu szumów; 

 wybór kanału do prowadzenia korespondencji. 

Dostęp do tej usługi powinien odbywać się z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu 

uprawnień dostępu, przyznanymi w ramach modułu administracyjnego użytkowników 

zewnętrznych oraz mechanizmów uwierzytelniania. 

Udostępnienie danych z kamer monitoringu bezpośrednio w lokalizacjach sensorów 

Zakłada się, że w uzasadnionych przypadkach na mocy porozumienia pomiędzy Centrum RIS, 

a właścicielem lokalizacji sensorów, możliwe będzie skierowanie zduplikowanego strumienia 

wideo z kamery bezpośrednio do stanowiska monitoringu w tej lokalizacji. Zadanie RIS w tym 

przypadku ogranicza się do zorganizowania rozwiązania sprzętowo-programowego 

pozwalającego na duplikowanie sygnału i udostępnienie go dla odbiorcy. Budowa aplikacji 

klienckiej leży po stronie odbiorcy (za wyjątkiem Podcentrum RIS, gdzie aplikacja odbiorcza 

jest również elementem RIS). 

2.6.6 Wyposażenie Centrum RIS w urządzenia specjalistyczne 

W sensie fizycznym Centrum RIS jest zbiorem rozwiązań sprzętowo-programowych 

zorganizowanych w stanowiska i połączonych w sieć. Stanowiska operatorskie stanowią w 

większości moduły desktopowe składające się ze stacji roboczej oraz jednego lub dwóch 

monitorów. Najbardziej rozbudowane pod kątem urządzeń specjalistycznych jest stanowisko 
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VTT. Oprócz typowego desktopowego stanowiska operatora VTT wyposażone jest ono jeszcze 

w stanowisko wizualizacyjne oraz w konsole monitoringu wizyjnego, a także konsolę VHF do 

prowadzenia łączności głosowej. Centrum monitoringu jest wyposażone także w stanowiska 

mobilne składające się z komputerów przenośnych. 

Na chwilę obecną urządzenia znajdujące się na wyposażeniu Centrum RIS są 

wystarczające do realizacji zadań wymaganych przez wdrożenie pilotażowe. Zgłoszone 

problemy natury ergonomicznej wynikały głównie z niedociągnięć programistycznych lub z 

problemów z transferem danych. Należy mieć jednak na uwadze, że pełne wdrożenie, zgodnie 

z harmonogramem projektu zakończenie pełnego wdrożenia jest spodziewane w latach 2019-

20. Biorąc pod uwagę, że wdrożenie pilotażowe miało miejsce na przełomie roku 2012/13, z 

uwagi na postępujące zużycie, a zarazem rozwój nowych technologii wskazana jest wymiana 

lub modernizacja wyposażenia stanowisk.  

Każde stanowisko operatora powinno spełniać co najmniej następujące wymagania 

(wymagania minimalne): 

 Procesor o wydajności min. 12000 punktów wg rankingu na 

https://www.cpubenchmark.net/; 

 pamięć RAM – 32 GB; 

 Dysk twardy – 4 TB; 

 USB 3.0 - 4 porty;  

 karta graficzna z procesorem i pamięcią min. 4 GB; 

 System operacyjny Windows i oprogramowanie biurowe; 

 Nagrywarka CD/DVD; 

 Czytnik kart pamięci; 

 port LAN 1Gbit/s; 

 Monitor min 24 cale – 2 sztuki (rozdzielczość każdego minimum FHD); 

 Klawiatura, mysz; 

 Drukarka laserowa. 

Dodatkowo stanowisko operatora VTT powinno być wyposażone w: 

 dedykowaną konsolę do monitoringu wizyjnego: 

o możliwość zarządzania i sterowania kamerami; 

o dedykowane przyciski funkcyjne; 

o ergonomiczny manipulator/joystick do sterowania kamerami. 

 dedykowaną konsolę VHF (szczegółowo opisana w 2.5.2.2): 
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o pulpit mikrofonowy z głośnikiem mikrofonem na „gęsiej szyi”; 

o dedykowane przyciski funkcyjne; 

o dedykowane pokrętła funkcyjne; 

o słuchawka telefoniczna z przyciskiem PTT; 

o słuchawki z mikrofonem. 

Elementem dopełniającym stanowisko VTT jest stanowisko wizualizacyjne, które 

powinno spełniać, co najmniej następujące wymagania: 

 Procesor o wydajności min. 12000 punktów wg rankingu na 

https://www.cpubenchmark.net/; 

 pamięć RAM - 32GB; 

 Dysk twardy – 4 TB; 

 USB 3.0 - 4 porty;  

 karta graficzna z procesorem i pamięcią min. 4 GB; 

 System operacyjny Windows i oprogramowanie biurowe; 

 port LAN; 

 Monitor min 52 cale – 6 sztuk (rozdzielczość każdego minimum 4K); 

 Klawiatura. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku sprzętu elektronicznego, 

zaleca się, żeby specyfikacja sprzętu była określona ponownie bezpośrednio przed realizacją 

zakupów, przy uwzględnieniu dostępnych wówczas technologii oraz dostępnego budżetu. 

2.6.7 Wyposażenie Podcentrum RIS w urządzenia specjalistyczne  

Podcentrum RIS w sensie fizycznym Podcentrum RIS będzie się składało z części 

operatorskiej oraz części teletechnicznej. Część teletechniczna oznacza platformę sensorów 

wraz z odpowiednim osprzętem i została opisana w podrozdziale 2.4.6, a także część serwerową 

opisaną w 2.2.1. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na założenie bezpośredniego dostępu 

do strumienia danych wideo z kamery monitoringu w lokalizacji Podcentrum RIS. Strumień 

danych powinien być jednocześnie wysyłany do Centrum RIS oraz lokalnie do Podcentrum 

RIS. Pozostałe dane będą spływały do Podcentrum z baz danych zlokalizowanych w 

serwerowni głównej. 

Część operatorska Podcentrum RIS stanowi stanowisko operatora składające się ze: 

 stacji roboczej o parametrach co najmniej równych parametrom stacji roboczych w 

Centrum RIS; 



309 

 

 modułu wizualizacyjnego składającego się z 4 monitorów o wielkości min. 23 cale – do 

modułu może zostać wydzielona osobna stacja robocza. 

Zakłada się, że Podcentrum RIS będzie połączone z Centrum RIS za pomocą połącznia 

VPN, dzięki czemu w sensie logicznym będzie częścią sieci wewnętrznej w Centrum RIS. 

Wszystkie dane, oprócz obrazu z lokalnej kamery, będą spływały do Podcentrum za pomocą 

sieci transmisji danych. 

W Podcentrum zainstalowane będą wszystkie aplikacje operatorskie dostępne w Centrum 

RIS, a użytkownik będzie miał ustalone prawa dostępu do nich, ustalone przez administratora 

we wspólnym module zarządzania użytkownikami. 

W zakresie monitoringu wideo oraz VHF możliwe jest zastosowanie internetowych 

aplikacji dostępowych opisanych w 2.6.5 lub dedykowanych stanowisk opisanych w 2.6.1.1, w 

zależności od dostępnego budżetu Zamawiającego. Przy tym drugim rozwiązaniu stanowisko 

w Centrum RIS pełnią funkcję nadrzędną w zakresie sterowania kamerami. 

2.6.8 Standardy 

 Definiując standardy, którym mają sprostać poszczególne zastosowane technologie, należy 

zauważyć, że w roku 2016 planowana jest istotna rewizja istniejących standardów. W tej 

sytuacji koniecznym jest wprowadzenie zapisu do wymagań o uwzględnieniu w implementacji 

najnowszych standardów aktualnych na dzień wdrożenia. Na chwilę obecną wymagania 

przedstawione dla poszczególnych usług odnoszą się do następujących standardów: 

 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 164/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie 

specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze 

śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na 

śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie; 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 

wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania 

operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 

2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. s sprawie 

zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych 

we Wspólnocie; 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące 

specyfikacji technicznej, dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których 

mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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7 września 2005r. s sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na 

śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie; 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące 

specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa 

w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych, 

drogach wodnych we Wspólnocie; 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 689/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 415/2007 dotyczące specyfikacji technicznych 

dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 

2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie; 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 689/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 415/2007 dotyczące specyfikacji technicznych 

dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 

2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie; 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 909/2013 z dnia 10 września 2013 r. w 

sprawie specyfikacji technicznych dotyczących systemu obrazowania elektronicznych 

map i informacji nawigacyjnych w żegludze śródlądowej (ECDIS śródlądowego), o 

których mowa w dyrektywie 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; 

 Dyrektywa Komisji 2013/49/UE z dnia 11 października 2013 r. zmieniająca załącznik 

II do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 

wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej; 

 CCNR, Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland Navigation, Ed. 1.2, 2013. 

 ERI Guide, version 2.0, 2006; 

 IALA Recommendation A-124 On Automatic Identification System (AIS) Shore 

Station and Networking Aspect relating to the AIS Service Edition 2.1, 2012; 

 IALA Recommendation R-121 On the Performance and Monitoring of DGNSS 

Services in the Frequency Band 283.5 – 325 kHz Edition 2.0, 2015; 

 IRIS Europe II, RIS Data Exchange Process Description, ver 3p0, RIS data exchange 

reference documentation (R2D2), July 05, 2010; 

 JTF RIS-index, RIS Index Encoding Guide version 1.0 final draft, 2012; 
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 NtS Expert Group, NtS Web Services Specification, ver. 1.0.3.0, 2011; 

 NtS Expert Group, Notices to Skippers for Inland Navigation International Standard, 

ver. 3.0, 2009; 

 PIANC, Guidelines and recommendations for River information services, draft ed. 

3, March 2011. 

2.6.9 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

 Harmonogram realizacji projektu powinien założyć opracowanie przez Wykonawcę 

szczegółową specyfikacji systemu w fazie projektowej. Specyfikacja zawierająca szczegółowy 

opis żądanych funkcjonalności systemu i proponowany sposób ich realizacji powinna zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Na tym etapie można też uzgodnić sposób testowania 

każdej funkcjonalności poprzez wskazanie kryteriów akceptacji. 

 Wykonawca systemu powinien być odpowiedzialny za kompleksową implementację 

pełnego wdrożenia RIS dla Odry, zgodnie z uzgodnioną specyfikacją. Przed rozpoczęciem 

finalnych testów akceptacyjnych Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenia 

specjalistyczne z obsługi poszczególnych komponentów (podrozdział 2.9). 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu podczas fazy 

implementacyjnej, testowej oraz pilotażowej, aż do zakończenia ostatecznych testów 

akceptacyjnych. Do tego czasu Wykonawca jest również odpowiedzialny za utrzymanie 

systemu. W związku z tym powinien dostarczyć dane odpowiednich osób kontaktowych, które 

będą dyspozycyjne w czasie trwania testów.  

 Po przeprowadzeniu testów, a przed przekazaniem systemu Wykonawca powinien 

zapewnić dostęp do wszystkich elementów struktury sieciowej oraz dokumentacji systemu. 

Wykonawca powinien także dostarczyć szczegółowy plan przeglądów technicznych i 

aktualizacji dla wszystkich komponentów systemu. Poszczególne komponenty sprzętowe 

systemu powinny być objęte gwarancją producenta ze standardowym okresem gwarancji. 

Wykonawca systemu jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancji, serwisu i obsługi 

technicznej całości systemu w okresie określonym umową ze zleceniodawcą – dostawcą usług 

RIS.  

2.7 Aktualizacja środowiska do produkcji map IENC obejmujących obszar pełnego 

wdrożenia RIS  

Docelowa aktualizacja środowiska do produkcji map IENC obejmuje doposażenie 

Centrum RIS w: 

 sprzęt komputerowy (dwie stacje robocze typu desktop); 
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 oprogramowanie do produkcji map elektronicznych; 

 mobilny hydrograficzny zestaw pomiarowy umożliwiający wykonanie pomiarów na 

płytkowodziu; 

 zaktualizowane oprogramowanie systemowe do dystrybucji map w Centrum RIS. 

Dodatkowo w ramach pełnego wdrożenia RIS należy uwzględnić:  

 opracowanie 15 baz danych IENC;  

 pozyskanie danych topograficznych, nawigacyjnych, znaków żeglugowych; 

 pozyskanie danych batymetrycznych wybranych sekcji drogi wodnej. 

2.7.1 Architektura 

Na rysunku poniżej (Rysunek 2.67) przedstawiono zakładaną architekturę środowiska do 

produkcji map IENC. Obejmuje ona stan obecny oraz stan po aktualizacji. 
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Rysunek 2.67 Schemat architektury środowiska produkcji i dystrybucji map IENC (A, B - moduły istniejące, C – moduł 

planowany).  

Źródło: opracowanie własne. 
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2.7.2 Wymagania funkcjonalne 

Wymagania funkcjonalne przestawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 2.27 Wymagania odnośnie oprogramowania. 

Oprogramowanie do produkcji map IENC Sztuk 

1. Aplikacja mobilna do akwizycji danych pomiarowych; 1 

2. Aplikacja do opracowania danych batymetrycznych w standardzie S-44; 1 

3. Aplikacja do opracowania mapy elektronicznej w standardzie S-52, S-

57; 

1 

4. Aplikacja do wydruku mapy w kompozycji zgodnej z S-52, S-57; 1 

Uwaga: (oprogramowanie w punktach 1-4 powinno być kompatybilne z 

oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego) 

 

Roczny kontrakt serwisowy aplikacji 1-4; 1 

Dodatkowy kontrakt serwisowy dla posiadanych aplikacji 2,3; 1 

Program CAD (subskrypcja 3 lata); 1 

Szkolenie z obsługi aplikacji 1,2,3,4. 1 

Źródło: opracowanie własne. 

Oprogramowanie z punktu 1, 2, 3 powinno być kompatybilne z oprogramowaniem 

posiadanym przez Zamawiającego. Oprogramowanie z punktu 4 powinno być kompatybilne z 

oprogramowaniem z punktu 3. 

Wymagania funkcjonalne aplikacji 1: 

 akwizycja danych w terenie (dane punktowe, liniowe i powierzchniowe); 

 modyfikacja klas obiektów i atrybutów; 

 zapis obiektów zgodnie ze Standardem S-57; 

 transfer danych do aplikacji opracowania mapy elektronicznej IENC; 

 możliwość porównania bieżących danych z danymi uprzednio opracowanymi w bazach 

danych IENC; 

 współpraca z odbiornikiem GNSS, bezpośrednie wprowadzanie danych na podstawie 

pomiaru GNSS; 

 dodawanie elektronicznych notatek; 

 obsługiwane formaty wymiany danych: S-57, ASCII, GML,Shape file; 

 obsługiwane formaty danych rastrowych: BSB,Geotiff, TFW/Tiff, Tiff/IGA, BAG, 

MrSid, JPEP2000, ECW, HCRF; 

 obsługiwane formaty danych wektorowych: S-57 ENC, DGN, SHP, AutoCAD, VPF. 
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Wymagania funkcjonalne aplikacji 2: 

 walidacja, analizowanie i kompilacja zbiorów danych batymetrycznych w różnych 

formatach; 

 zakres analizy batymetrycznej: 

o praca na podzbiorach danych; 

o widok profilu danych batymetrycznych; 

o interpolacja przestrzenna (dotyczy tworzenia powierzchni batymetrycznej); 

o praca w widoku 3D; 

o narzędzia generalizacji powierzchni batymetrycznej. 

 integracja danych z zakresu batymetrii wysokogęstościowej oraz danych 

topograficznych; 

 opracowanie izobat, obszarów głębokości, sondaży dla potrzeb produkcji map 

elektronicznych; 

 wspierane formaty danych:  AutoCAD (DWG and DXF), BSB (CAP, KAP), CRL, 

CSAR, DGN, GeoTIFF, HCRF (CHR), IGA, Jpeg 2000 (JP2), MrSid (*sid), S-57 (000), 

SHP, TFW, VPF (DHT), BAG; 

Wymagania funkcjonalne aplikacji 3: 

 produkcja baz danych IENC; 

 dodatkowo produkcja baz danych ENC, bENC (elektroniczne mapy batymetryczne); 

 opracowanie produktów S-57 oraz S-100 (S-101, S-121, S-411) lub nowszych 

 wersje produktów: 

o IENC (2.1, 2.2, 2.3 i aktualnie obowiązujące); 

o ENC 3.1 (3.1.1, 3.1.2 i aktualnie obowiązujące);  

 wspierane formaty danych wektorowych: pliki S-57 ENC, IENC, AML (*.000), VPF 

(DNC, AML, TOD, VMap), AutoCAD (*.dwg, *.dxf), GML ( *.gml), DGN (*.dgn), 

ESRI Shapefiles (*.shp), VPF, MapInfo (*.mif), IFF (*.iff) 

 wspierane formaty danych rastrowych:  BSB (.kap), CRL  (*.crl), ECW (*.ecw), 

GeoTIFF (*.tif), HCRF (*.chr), IGA (*.iga), JPEG 2000 (*.jp2), TFW (*.tfw) 

Wymagania funkcjonalne aplikacji 4: 

 tworzenie kompozycji mapowej; 

 edycja napisów na redagowanej mapie; 

 narzędzia wspomagające edycję kartograficzną; 



316 

 

 prezentacja kartograficzna zgodna z wytycznymi technicznymi INT1 oraz INT2; 

 wydruk mapy; 

 zapis mapy w pliku postscriptowym (do wydruku) z opcją rozbarwienia CMYK. 

Funkcjonaność programu CAD: 

 wykonywanie profesjonalnej dokumentacji technicznej; 

 przestrzeń projektowa 2D; 

 obsługa  plików DWG; 

 publikacja rysunków w formatach DWF, DWFx lub PDF; 

 możliwość bezpośredniego wydruku; 

 narzędzia kreślenia (minimum): linie, wielokąty, luki, okręgi i elipsy; 

 opisywanie rysunków (minimum): tekst, wymiarowanie, kreskowanie; 

 tworzenie i edycja rysunku w układzie rzutni. 

Tabela 2.28 Wymagania odnośnie sprzętu komputerowego. 

Sprzęt komputerowy Sztuk 

Stacje robocze typu desktop 

- Procesor o wydajności min. 12000 punktów wg rankingu na 

https://www.cpubenchmark.net/; 

- RAM- 32 GB; 

- karta graficzna z procesorem i pamięcią min. 4096 MB; 

- dysk HDD 4Tb, 3,5" SATA , 7200 obr/min.; 

- monitor LCD 23 - 24 cale; 

- system operacyjny: Microsoft Windows 10 lub nowszy (do ustalenia 

z Zamawiającym) 

- pakiet MS Office (wersja do ustalenia z Zamawiającym) 

- program antywirusowy. 

2 

Dyski przenośne 2Tb lub o większej pojemności; 4 

Myszki ze scrollem; 4 

Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne (plotter, skaner) 

- wydruk w kolorze; 

- format A0; 

- technologia atramentowa; 

- dwa automatyczne podajniki rolkowe; 

- zintegrowana kopiarka, drukarka, skaner; 

- pełne zasobniki z atramentem (czarny plus kolorowe); 

- szkolenie z obsługi. 

 
 

1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2.29 Wymagania odnośnie mobilnego zestawu pomiarowego. 

Mobilny hydrograficzny zestaw pomiarowy Sztuk 

Echosonda jednowiązkowa; 

- przetwornik typu combi 38/200 kHz; 

- moduł nadawczo-odbiorczy dwukanałowy; 

- walizka transportowa; 

- oprogramowanie sterujące; 

- szkolenie z obsługi. 

1 

Sonar  

- technologia ultra wysokiej rozdzielczości; 

- praca na podwójnych częstotliwościach 400/900 kHz lub 600/1600 

kHz lub zbliżonych; 

- kablolina min. 50 m; 

- walizka transportowa; 

- szkolenie z obsługi. 

1 

Oprogramowanie do sondy jednowiązkowej:  

- zbieranie i postprocessing danych batymetrycznych; 

- współpraca z urządzeniami hydrograficznymi ,wykorzystywanymi 

przez Zamawiającego; 

- tworzenie planszetu; 

- tworzenie DTM z danych batymetrycznych; 

- współpraca z systemami pozycjonowania; 

- oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym 

przez Zamawiającego; 

- szkolenie z obsługi. 

Oprogramowanie do sondy jednowiązkowej i sonaru: 

- zbieranie i postprocessing danych sonarowych; 

- współpraca z urządzeniami hydrograficznymi, wykorzystywanymi 

przez Zamawiającego; 

- mozaikowanie danych sonarowych; 

- współpraca z systemami pozycjonowania; 

- szkolenie z obsługi. 

2 

Odbiornik GNSS/RTK: 

- praca w trybie GPS, GLONASS, GALILLEO; 

- tyczka; 

- kontroler z uchwytem do tyczki; 

- modem GSM do odbioru poprawek powierzchniowych; 

- radiomodem; 

- oprogramowanie kontrolera; 

- możliwość współpracy z odbiornikiem GNSS/RTK posiadanym 

przez Zamawiającego; 

- bipod (dwójnóg); 

- szkolenie z obsługi 

1 

Prądotwórczy agregat mobilny: 

- Moc max. 2 kW; 

- Moc nom. 1,6 kW; 

1 
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- Gniazda AC 2 x 230V 16 A; 

- Gniazda DC 12V - 8A; 

- Rozruch ręczny; 

- inwerterowa stabilizacja napięcia; 

- Czas pracy do 3,5 h. 

Notebook: 

- Procesor o wydajności min. 10000 punktów wg rankingu na 

https://www.cpubenchmark.net/; 

- min. 16GB RAM;  

- min. dysk SSD min. 512GB; 

- Przekątna ekranu do 15"; 

- Karta sieciowa; 

- Bluetooth; 

- 1 x Serial, D-sub, 9-pin; 

- 1 x port VGA, Mini D-sub, 15-pin; 

- 1 x HDMI; 

- 4 x USB 2.0 lub lepsze, 4-pin; 

- 1 x LAN RJ-45; 

- Bateria do 11 godz.; 

- System operacyjny: Microsoft Windows 10 lub nowszy (do ustalenia 

z zamawiającym); 

- Gwarancja: 3 lata; 

- Klasa odporności IP65; 

- system operacyjny: Microsoft Windows 10 lub nowszy (do ustalenia 

z Zamawiającym); 

- pakiet MS Office (wersja do ustalenia z Zamawiającym) 

- program antywirusowy. 

1 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2.30 Wymagania odnośnie opracowania map IENC. 

Opracowanie map IENC 

Pozyskanie i aktualizacja danych 

1. Dane topograficzne, nawigacyjne inne – pomiary terenowe GPS-RTK; 

2. Ortoobrazy (usługa): 

- Kompozycje RGB i CIR; 

- Rozdzielczość terenowa – 0.15m; 

- Rozdzielczość radiometryczna - 8 bit; 

- Zestaw I: ortoobrazy w podziale arkuszowym, format TIFF, kompresja 

JPEG (Q5); 

- Zestaw II: ortoobrazy w podziale arkuszowym, format TIFF, bez 

kompresji; 

- Układ WGS 84; 

- Wektoryzacji linii brzegowej zweryfikowana metodą GPS-RTK. 

3. Dane batymetryczne (usługa): 

- Pomiar wybranych sekcji toru wodnego (szacunkowy akwen do 

pozyskania danych batymetrycznych 10 % całości – ok. 20 km). 
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4. Opracowanie baz danych IENC (usługa): 

- - Szacowane 15 baz danych IENC w obowiązującej wersji standardu. 

Źródło: opracowanie własne. 

2.7.3 Wymagania niefunkcjonalne 

 Podstawowe wymagania odnośnie wykonania ortoobrazów: 

• ortoobrazy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

instrukcjami technicznymi i wykonawczymi GUGiK; 

• termin wykonania zdjęć lotniczych: jesień lub wiosna, po lub przed okresem 

wegetacyjnym (przybrzeżna roślinność krzewiasta oraz drzewa bez liści); 

• wykonanie zdjęć lotniczych przy średnim stanie wody; 

• dopuszczalny sytuacyjny średni błąd kwadratowy (RMSE) opracowanych ortoobrazów 

nie może być większy niż 50 cm.; 

Podstawowe wymagania odnośnie wykonania danych batymetrycznych: 

 dane batymetryczne należy pozyskać dla obszaru wybranych sekcji dróg wodnych 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2.7.4 Wymagania opcjonalne 

 aktualizacja obecnych baz danych IENC (10 szt.) dla potrzeb pełnego wdrożenia RIS. 

2.7.5 Standardy 

 Dz. Urz. UE L 255 2005. Dyrektywa 2005/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) 

na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie; 

 Inland ENC Feature Catalogue, Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.3-2.4; 

 Product Specification for Inland ENCs, Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.3-

2.4;  

 Encoding Guide for Inland ENCs, Inland ENC Harmonization Group, Edition 2.3-2.4 

IHO S-44, Standards for Hydrographic Surveys, edition 5.0, 2008; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 

r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz 

ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; 
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 Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z2011r. Nr 168, 

poz. 1003). 

2.7.6 Procedury odbioru i testowania 

Procedury odbioru i testowania map: 

 sprawdzenie kompletności baz danych IENC w postaci skompilowanych plików *.000; 

 zatwierdzenie testów walidacyjnych otrzymanych od Producenta dla każdej komórki 

mapy elektronicznej; 

 przekazanie w sformalizowanej formie informacji o licencji i typie oprogramowania 

wykorzystanego do produkcji map elektronicznych; 

 wczytanie wszystkich komórek do autoryzowanego systemu Inland ECDIS i wizualna 

ocena ich treści oraz zakresu; 

 testowanie komórek map elektronicznych na jednostce pływającej z zainstalowanym 

systemem Inland ECDIS w zakresie wyświetlania informacji i zgodności treści map 

z topografią, znakami nawigacyjnymi i batymetrią; 

 kompleksowa weryfikacja treści map elektronicznych, w zakresie kompletności 

informacji żeglugowych i nawigacyjnych. 

Procedury odbioru ortoobrazów: 

 weryfikacja ortoobrazów na podstawie geodezyjnego pomiaru polowego (min. 30 

punktów kontrolnych na obszar, w tym 10 leżących na linii brzegowej rzeki); 

 sprawdzenie pokrycia obszaru opracowania komórek map elektronicznych przez 

ortoobrazy; 

 ocena potencjału interpretacyjnego i jakości ortoobrazów. 

2.7.7 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

 W przypadku zastrzeżeń Producent zobowiązany jest do wniesienia stosownych 

poprawek i ponownego dostarczenia map elektronicznych w przeciągu dwóch tygodni 

od dnia zgłoszenia uwag; 

 gwarancja na produkt wynosi 2 lata od momentu odbioru komórek map 

elektronicznych. Gwarancja nie dotyczy danych, które w tym czasie mogą ulec zmianie; 

 w ramach gwarancji Producent zapewnia obsługę techniczną produktu; 
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 serwis związany z obsługą produktu zapewnia Producent map elektronicznych i odbywa 

się w jego siedzibie. Serwis map powinien być prowadzony z wykorzystaniem 

dedykowanego oprogramowania hydrograficznego; 

 jeżeli Centrum RIS nie postanowi inaczej, w związku z koniecznością aktualizacji map 

w sposób ciągły, Producent zobowiązuje się do aktualizacji map w przeciągu 1 miesiąca 

od momentu odbioru map przez Centrum RIS. W tym okresie Centrum RIS powinno 

formalnie ustalić dalsze warunki w zakresie ciągłości aktualizacji map elektronicznych 

z docelowym Producentem. 

2.8 Wdrożenie technicznego systemu nadzoru obiektów, kontroli dostępu i ochrony 

mienia dla infrastruktury technicznej RIS    

2.8.1 Architektura 

 Systemu nadzoru obiektów, kontroli dostępu i ochrony mienia jest systemem 

rozproszonym składającym się z wielu komponentów. Dla poszczególnych elementów systemu 

RIS przewidziano następujące środki ochrony: 

a) Centrum RIS 

A. System kontroli dostępu do pomieszczeń oparty o elektroniczne karty 

zbliżeniowe; 

B. System monitoringu wewnętrznego; 

C. Alarm wykrywający ruch; 

D. Dodatkowe zabezpieczenia serwerowni. 

b) Podcentrum RIS 

A. System kontroli dostępu do pomieszczeń oparty o elektroniczne karty 

zbliżeniowe; 

B. System monitoringu wewnętrznego; 

C. Alarm wykrywający ruch. 

c) Pozostałe lokalizacje 

A. Maskująca kolorystyka urządzeń; 

B. Alarm wykrywający naruszenie urządzeń w lokalizacji; 

C. Zabezpieczania fizyczne; 

D. Monitoring wideo urządzeń w lokalizacjach; 

E. Ogrodzenie zabezpieczające. 
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 W przypadku systemów składających się z sensorów i części głównej, tj. oprogramowania, 

czy sprzętu do rejestracji danych z czujników, w Podcentrum RIS dozwolone jest 

umiejscowienie wyłącznie sensorów, a część główna może się znajdować w Centrum RIS. 

2.8.2 Wymagania dotyczące Centrum i Podcentrum RIS 

W ramach zabezpieczeń Centrum i Podcentrum RIS stosuje się następujące środki 

zabezpieczeń: 

a) System kontroli dostępu do pomieszczeń oparty o elektroniczne karty zbliżeniowe. 

  System fizycznie składa się z zamków, kart elektronicznych, oprogramowania oraz 

czytnika zbliżeniowych kart elektronicznych oraz opcjonalnie urządzeń sieciowych. Wraz 

z systemem należy dostarczyć 100 kart elektronicznych kompatybilnych z systemem.  

  Kontrola dostępu do pomieszczeń musi być oparta o zamki otwierane poprzez zbliżenie 

karty elektronicznej do której przypisano uprawnienia dostępu do otwarcia określonych 

drzwi. System musi posiadać następujące cechy: 

 Każdy pracownik posiada identyfikator w postaci elektronicznej karty 

zbliżeniowej; 

 Jeden lub więcej pracowników posiada rolę operatora systemu, który ma pełny 

dostęp do wszystkich funkcji systemu; 

 Karty można dowolnie programować, tj. przypisać im możliwość otwierania 

dowolnej liczby drzwi w budynku. Powinna istnieć także możliwość otwierania 

grup drzwi, np. wszystkich drzwi na danym piętrze; 

 System musi umożliwiać tworzenie kart gościa dla osób odwiedzających 

budynek. Karty te powinny posiadać prekonfigurowane ustawienia; 

 System musi rejestrować dla każdego zamka historię jego wykorzystania (tj. kto 

i o której otworzył drzwi) – historia musi obejmować okres minimum 7 dni; 

 Oprogramowanie do obsługi systemu musi umożliwiać: 

o programowanie kart (nadawanie i odbieranie uprawnień, anulowanie 

kart); 

o podgląd aktualnego statusu zapisanych kart; 

o odtworzenie historii użycia konkretnych zamków. 

 Oprogramowanie musi wyświetlać komunikaty w przypadku konieczności 

wykonania jakiejś czynności przez operatora (np. wymiany baterii w zamkach); 

 Oprogramowanie musi posiadać prosty w obsłudze interfejs; 
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 Nieuprawnione otwarcia drzwi (np. metodami siłowymi) uruchamia alarm 

akustyczny oraz wysyła informację do operatora systemu; 

b) System monitoringu wewnętrznego 

 System umożliwia prowadzenie monitoringu wideo budynku. Kamery powinny 

obejmować głównie korytarze i strefy wspólne budynku, a także wnętrze serwerowni. Nie 

przewiduje się montażu kamer wewnątrz biur oraz pomieszczeń socjalnych. 

 Kamery muszą umożliwiać nagrywanie obrazu w jakości minimum HD zarówno w 

dzień jak i w nocy (w podczerwieni), która umożliwi rozpoznanie twarzy przechodzących 

osób. Kamery powinny być podłączone poprzez dostępne okablowanie sieciowe (skrętka 

kategorii 6 lub wyższej), ewentualnie poprzez sieć bezprzewodową. 

Oprogramowanie do kamer musi: 

 posiadać przyjazny interfejs; 

 umożliwiać wybór operatorowi podglądu z dowolnej z kamer; 

 umożliwiać wykrywanie ruchu; 

 zapisywać obraz z kamer z ostatnich 7 dni (wraz z opcją zapisu tylko wtedy gdy 

pojawi się ruch); 

 umożliwiać archiwizacji wybranych przez operatora fragmentów nagrań na 

nośnikach zewnętrznych. 

c) Alarm wykrywający ruch 

 Alarm musi pracować minimum w dwóch trybach uzbrojony / nieuzbrojony. Czujniki 

muszą pokrywać cały budynek. Podczas normalnego działania alarm pozostaje 

nieuzbrojony. Poza godzinami pracy, w nieużywanych pomieszczeniach alarm jest 

uzbrajany przez uprawnioną osobę. 

 Wykrycie ruchu powoduje uruchomienie sygnału akustycznego. Alarm jest 

deaktywowany poprzez uprawnioną osobę poprzez wpisanie odpowiedniego kodu. 

d) Dodatkowe zabezpieczenia serwerowni 

  Serwerownia w stosunku do całego budynku Centrum RIS musi posiadać następujące 

dodatkowe zabezpieczenia: 

 wzmocnione drzwi antywłamaniowe; 

 dodatkowo, aby otworzyć drzwi oprócz karty elektronicznej wymagane jest 

podanie kodu PIN. 
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2.8.3 Wymagania odnośnie punktów technicznych 

Przewiduje się następującą listę środków zabezpieczeń do stosowania w punktach 

technicznych umieszczonych w lokalizacjach poza Centrum i Podcentrum RIS: 

 maskująca kolorystyka – obudowy urządzeń powinny mieć kolor zbliżony do 

budynku / obiektu na którym są zainstalowane; 

 wzmocnione obudowy urządzeń – obudowy powinny uniemożliwiać otwarcie / 

demontaż osobom przypadkowym nie posiadającym specjalistycznych narzędzi; 

 alarm naruszenia integralności – naruszenie integralności urządzania uruchamia 

alarm akustyczny odstraszający osoby postronne; alarm działa przez określony okres 

czasu, który można ustawić (np. 5 min). Informacja o naruszeniu integralności punktu 

wysyłana jest do operatora w Centrum RIS. W przypadku przerwania łączności, 

operator jest o tym fakcie automatycznie powiadamiany (niezależnie od przyczyny 

przerwania łączności); 

 ogrodzenie zabezpieczające – ogrodzenie o wysokości minimum 2 metrów dla 

obiektów (masztów) umieszczonych na ziemi, uniemożliwiające przejście osobom 

postronnym bez narzędzi specjalistycznych; 

 kamera monitorująca – kamera monitoruje teren wokół punktu technicznego w 

kierunku prawdopodobnej ingerencji (jeżeli urządzenia położone są na maszcie to w 

dół) – transmituje obraz w przypadku wykrycia ruchu lub na żądanie operatora. Jakość 

obrazu musi umożliwiać rozpoznanie twarzy osób znajdujących się w kadrze kamery. 

Kamera musi działać w dzień i w nocy (w podczerwieni). 

Powyższe środki zabezpieczeń muszą być stosowane w następujących lokalizacjach: 

 maskująca kolorystyka – wszystkie lokalizacje; 

 wzmocnione obudowy urządzeń – wszystkie lokalizacje; 

 alarm naruszenia integralności – wszystkie lokalizacje; 

 kamera monitorująca – lokalizacje: Jaz Widuchowa, OSP Cedynia, Nadzów Wodny 

RZGW Gozdowice, Kostrzyn Podcentrum RIS, Nadzór Wodny w Gorzowie 

Wielkopolskim - Świerkocin, Nadzór Wodny RZGW Słubice; 

 Ogrodzenie zabezpieczające – lokalizacje: Nadzór Wodny RZGW Gozdowice, Nadzór 

Wodny RZGW Słubice – wokół nowych masztów. 

2.8.4 Procedury odbioru i testowania 

Procedury odbioru i testowania w przypadku prac związanych z instalacją środków 

zabezpieczeń sprowadzają się do kontroli zainstalowanych systemów i standardowego 
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sprawdzenia zgodności ze specyfikacją. Kontrola powinna być zgodna z przepisami 

budowlanymi dotyczącymi kontroli i odbioru wykonanych prac. 

2.8.5 Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej 

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na cały system oraz poszczególne elementy 

składowe. W tym okresie zobowiązany jest do ich serwisowania. Okres gwarancji liczony 

będzie od dnia podpisania odbioru systemu.  

Serwis obejmować powinien przeglądy, będzie przeprowadzony przez wykwalifikowany 

personel i wykonany w czasie umożliwiającym ciągłość pracy sytemu. Przeglądy powinny być 

ustalone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego (np. kwartalne, półroczne, 

roczne).  

Serwis powinien być przeprowadzany na miejscu zamontowania poszczególnych 

elementów składowych systemu oraz w Centrum RIS.  

Zakres usług serwisowych powinien obejmować sprawdzenie poprawności działania 

urządzeń, ewentualne czyszczenie, testy eksploatacyjne i wprowadzenie potencjalnych korekt 

zapewniających poprawne działanie całego systemu. W zależności od końcowego kształtu 

systemu, Wykonawca uzgodni zakres czynności serwisowych i obsługi technicznej z 

Zamawiającym.  

Sprzęt musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.  

Wymaga się, aby Wykonawca systemu RIS świadczył serwis gwarancyjny lub wskazał w 

ofercie punkt serwisu, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne, a następnie będzie 

pełnił funkcję serwisu pogwarancyjnego i obsługi technicznej. 

2.9 Szkolenia uzupełniające operatorów systemu 

W ramach pełnego wdrożenia RIS granicznego i dolnego odcinka Odry Wykonawca 

powinien zapewnić przeprowadzenie cyklu szkoleń uzupełniających dla administratorów i 

operatorów systemu RIS. Szkolenie powinno dotyczyć zarówno doświadczonych operatorów 

systemu, jak również osoby rozpoczynające pracę z RIS. Należy szczególną uwagę zwrócić na 

nowe komponenty i funkcjonalności oprogramowania systemu. 

Szczegółowe programy szkoleń i podręczniki zostaną opracowane przez Wykonawcę w 

języku polskim i będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego. 

Szkolenie dla administratorów i operatorów systemu RIS powinno odbywać się w języku 

polskim. 
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2.9.1 Szkolenie administratorów 

Zakłada się, że wiedza o IT oraz systemach RIS jest wiedzą podstawową, a co za tym idzie 

nie powinna być częścią szkolenia. Niemniej jednak podstawy wiedzy o pracy serwera oraz 

sieci powinny być częścią szkolenia.  

Szkolenie powinno trwać około 3-4 dni i powinno odbywać się w Szczecinie. Sale 

wykładowe oraz zaplecze socjalne powinny zostać zapewnione przez dostawcę RIS. Dostawca 

RIS powinien dostarczyć kursantom materiały szkoleniowe. Grupy szkoleniowe nie powinny 

być większe niż 6 kursantów na sesję. Wykonawca powinien zapewnić szkolenia dla co 

najmniej 18 osób.  

Administratorzy systemu w trakcie szkolenia powinni zapoznać się ze wszystkimi 

komponentami systemu RIS, ich konfiguracją oraz działaniem systemu tak, aby mogli oni 

zapewnić regularną obsługę systemu. Dodatkowo przeszkolone mogą zostać wszystkie 

jednostki administracyjne, które będą korzystać z systemu np. straż graniczna, policja. 

2.9.2 Szkolenie operatorów 

Operatorzy systemu śledzenia i namierzania (VTT) w trakcie szkolenia powinni zapoznać 

się ze wszystkimi komponentami systemu, jego działaniem oraz konfiguracją. Po szkoleniu 

powinni oni zapewnić regularną obsługę systemu.  

Szkolenie powinno obejmować: 

 Przegląd systemu VTT; 

 Zasady działania systemu VTT (część teoretyczna i praktyczna); 

 Procedury postępowania w trakcie obsługi systemu VTT; 

 Struktura systemu VTT; 

 Obsługa aplikacji VTT, w tym struktura GUI. 

Operatorzy systemu komunikatów dla kierowników statków (NtS) w trakcie szkolenia 

powinni zapoznać się ze wszystkimi komponentami systemu, jego działaniem oraz 

konfiguracją.  

Szkolenie powinno obejmować: 

 Przegląd systemu NtS; 

 Zasady działania systemu NtS (część teoretyczna i praktyczna); 

 Procedury postępowania w trakcie obsługi systemu NtS; 

 Struktura serwera WWW oraz serwera e-mail; 

 Struktura aplikacji operatora, odbiorczej oraz administratora; 

 Obsługa edytora komunikatów NtS. 
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Operatorzy systemu elektronicznego raportowania statków w trakcie szkolenia powinni 

zapoznać się ze wszystkimi komponentami systemu ERI, działaniem systemu oraz jego 

konfiguracją. Operatorzy systemu ERI po szkoleniu powinni być zdolni do zapewnienia jego 

ciągłej obsługi. Powinni także zostać przeszkoleni z działania systemu międzynarodowej 

wymiany danych. Po szkoleniu wymiana danych powinna przebiegać płynnie i 

natychmiastowo.  

Szkolenie powinno obejmować: 

 Przegląd systemu ERI; 

 Zasady działania systemu ERI (część teoretyczna i praktyczna); 

 Procedury postępowania w trakcie obsługi systemu ERI; 

 Struktura serwera WWW; 

 Struktura GUI; 

 Struktura Bramki Danych; 

 Struktura aplikacji ERI; 

 Przegląd systemu międzynarodowej wymiany danych; 

 Działanie systemu międzynarodowej wymiany danych; 

 Zasada działania, funkcjonowanie i obsługa Bazy Danych o Statkach. 

Operatorzy systemu produkcji i dystrybucji map IENC w trakcie szkolenia powinni 

zapoznać się ze wszystkimi komponentami systemu, jego działaniem oraz konfiguracją.  

Szkolenie powinno obejmować: 

 Przegląd systemu produkcji i dystrybucji map IENC; 

 Procedury postępowania w trakcie obsługi systemu; 

 Struktura wymiany danych; 

 Struktura serwera WWW oraz serwera plikowego; 

 Działanie systemu (część teoretyczna i praktyczna); 

 Obsługa oprogramowania do produkcji map IENC: 

o produkcja; 

o kontrola; 

o aktualizacja;  

o weryfikacja jakości; 

 Dystrybucja map IENC dla użytkowników. 

Wykonawca powinien przewidzieć szkolenia dla co najmniej 20 osób. 
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2.10  Wymagania dotyczące dokumentacji systemu   

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację systemu, która będzie 

spełniać, co najmniej wymagania zawarte w niniejszym podrozdziale.  

 Przed rozpoczęciem implementacji systemu Wykonawca powinien założyć opracowaną w 

fazie projektowej szczegółową specyfikację systemu. Specyfikacja zawierająca szczegółowy 

opis żądanych funkcjonalności systemu i proponowany sposób ich realizacji powinna zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Zawartość tematyczną szczegółowej specyfikacji systemu 

podano w punkcie 2.10.2.1. 

2.10.1 Wymagania ogólne 

Dokumentacja systemu RIS musi spełniać, co najmniej poniższe wymagania: 

 Dokumentacja musi zawierać szczegółowy i kompletny opis systemu zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznej i opisem wymagań. Dodatkowe funkcje, które 

nie zostały przewidziane w specyfikacji, a wystąpią w systemie i mają związek z jego 

funkcjonalnością, instalacją, konfiguracją, operatywnością, utrzymaniem lub naprawą 

muszą również zostać w niej ujęte; 

 Cała dokumentacja musi zostać stworzona w języku angielskim i polskim; 

 Dokumentacja musi zostać skomponowana jasno i przejrzyście wraz ze spisem treści i 

streszczeniami poszczególnych jej części. Każdy dokument musi być nazwany w 

sposób jasny i zrozumiały, a jego powiązanie z resztą dokumentacji musi być intuicyjne; 

 Główna dokumentacja dotycząca systemu i jego administracji musi zostać dostarczona 

w formie wydruku w 3 kopiach. Odpowiedni zestaw dokumentów dla operatorów 

poszczególnych usług Centrum RIS muszą zostać stworzone i dostarczone również w 

formie wydruków; 

 Dokumentacja musi zostać udostępniona w formie elektronicznej przy pomocy narzędzi 

umożliwiających jej późniejszą modyfikacji przez dostawcę usług RIS. Dostawca usług 

RIS musi mieć prawo do swobodnej adaptacji dokumentacji dla własnych potrzeb. 

2.10.2 Struktura dokumentacji 

W niniejszej części zdefiniowano wymagania dotyczące struktury dokumentacji systemu. 

2.10.2.1 Szczegółowa specyfikacja systemu 

W fazie projektowej Wykonawca musi przygotować i uzgodnić z Zamawiającym 

szczegółową specyfikację systemu.  

Szczegółowa specyfikacja systemu powinna zawierać co najmniej następujące elementy: 
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1. Dane systemu (dane będące przedmiotem przetwarzania przez system oraz dane „tła”): 

 model lub modele danych przestrzennych (główny oraz dodatkowe); 

 logiczny model danych; 

 zakres przestrzenny danych; 

 układy współrzędnych; 

 jakość danych, w tym rozdzielczość; 

 źródła, źródłowe formaty oraz procedury pozyskiwania i konwersji danych; 

 wynikowe formaty danych oraz formaty wymiany danych pomiędzy elementami 

systemu; 

 Metadane. 

2. Baza danych: 

 platforma bazy danych; 

 encje oraz ich atrybuty przestrzenne i nieprzestrzenne; 

 relacje pomiędzy encjami; 

 relacje topologiczne; 

 sieci geometryczne; 

 struktura bazy danych (klasy obiektów, podtypy, zestawy danych, diagramy 

UML...). 

3. Funkcje systemu: 

 przeznaczenie funkcji, przypadki użycia; 

 dane wejściowe dla funkcji; 

 format i prezentacja wyników działania funkcji; 

 opis działania funkcji (logika biznesowa); 

 uzupełniająca specyfikacja dla funkcji. 

4. Interfejs użytkownika: 

 rodzaje stacji roboczych; 

 sposoby prezentacji danych i wyników; 

 interfejsy dialogowe. 

5. Użytkownicy systemu, ich rodzaje, prawa dostępu: 

 dane dostępne dla danego rodzaju użytkownika; 

 funkcje dostępne dla danego rodzaju użytkownika. 

6. Procedury związane z użytkowaniem systemu, w tym procedury bezpieczeństwa: 

 logiczny model danych; 
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 konfigurowanie systemu; 

 harmonogram wdrażania systemu; 

 administrowanie systemem; 

 procedury pozyskiwania i aktualizacji danych; 

 procedury archiwizacji danych; 

 bezpieczeństwo przesyłania danych. 

7. Architektura sprzętowa i sieciowa systemu. 

8. Środowisko systemu. 

9. Oprogramowanie systemu (ogólnego przeznaczenia oraz dedykowane): 

 wykorzystywane technologie wytwarzania i aktualizacji oprogramowania; 

 komponenty (moduły) software’owe systemu oraz standardy komunikacji 

międzymodułowej; 

 kierunki rozwoju modułów. 

Dopiero po zatwierdzeniu szczegółowej specyfikacji systemu przez Zamawiajacego 

możliwe jest rozpoczęcie implementacji systemu. 

2.10.2.2 Dokumentacja dla użytkowników 

Dokumentacja dla użytkowników / operatorów musi być łatwa do zrozumienia i stanowić 

jednocześnie wstęp do opisu podsystemów dla nowych użytkowników jak i dokument 

odniesienia dla doświadczonych operatorów. Instrukcje obsługi poszczególnych podsystemów 

muszą zawierać krótki opis ich funkcji wraz ze sposobem ich obsługi. Oczekuje się, że 

instrukcja obsługi każdego podsystemu nie będzie dłuższa niż 25 stron. Dodatkowo dla każdego 

podsystemu musi zostać stworzony i udostępniony jednostronny opis skrócony wskazujący 

najważniejsze czynności jego operatora. Opis ten musi zostać dostarczony w trwałej, 

zalaminowanej formie. 

 Minimalny zakres objęty dokumentacją dla użytkowników: 

 Śledzenie i namierzanie (VTT); 

 System Komunikatów dla Kierowników Statków (NtS); 

 Elektroniczne Raportowanie Statków (ERI); 

 System Poprawek DGPS; 

 System wymiany danych; 

 Użytkownicy zewnętrzni (GUI); 

 Integracja usług w Centrum RIS; 
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 System produkcji i dystrybucji map elektronicznych (jeżeli będzie objęty zleceniem dla 

Wykonawcy); 

 moduły podsystemu integracji usług w Centrum RIS. 

2.10.2.3 Dokumentacja instalacji i konfiguracji systemu 

Dokumentacja dostarczona w ramach wdrożenia musi zawierać opis instalacji 

poszczególnych podsystemów. Ma ona za zadanie zapewnić ich poprawne utrzymanie wraz z 

utrzymaniem opcjonalnych rozszerzeń systemu. Przede wszystkim musi ona zawierać: 

 Opis fizycznych aspektów instalacji (montaż, okablowanie, zabezpieczenie itp.); 

 Opis działania systemu (użyte wersje, zastosowane dodatki takie jak serwis packi i łaty 

oprogramowania, numery licencji, konfigurację, dokumentację użytkownika, itp.); 

 Oprogramowanie (użyte wersje, aktualizacje, numery licencji, konfigurację, 

dokumentację użytkownika, projekt bazy danych, itp.); 

 Dokumentację konfiguracji początkowej systemu. 

Dokumentacja instalacji i konfiguracji jest wymagana dla wszystkich komponentów 

systemu zainstalowanych w ramach implementacji systemu RIS w Polsce. 

2.10.2.4 Dokumentacja dla administracji systemu 

Dokumentacja dla administracji systemu musi zawierać wszystkie informacje niezbędne 

dla działania, operowania, utrzymania, konserwacji i naprawy systemu RIS i jego 

podsystemów. Przede wszystkim muszą zostać w niej zawarte poniższe zagadnienia: 

 Opis systemu (patrz niżej); 

 Administracja i utrzymanie serwera; 

 Administracja i utrzymanie bazy danych; 

 Zarządzanie prawami użytkowników; 

 Administracja pocztą elektroniczną; 

 Pliki dziennika zapisu czynności (ang. log files) generowane przez system; 

 Rozwiązywanie awarii; 

 Wytyczne oraz plany konserwacji i utrzymania systemu; 

 Lista działań dla znajdowania i naprawy błędów; 

 Procedury testowe. 

Konfiguracja całego zainstalowanego systemu wraz z jego podsystemami musi być 

udokumentowana całkowicie, bez jakichkolwiek braków. Dokumentacja konfiguracji systemu 

musi być pogrupowana wedle punktów poniżej: 
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 Konfiguracja Centrum i Podcentrum RIS; 

 Konfiguracja sieci; 

 Konfiguracja interfejsów; 

 Konfiguracja użytkowników; 

 Konfiguracja podsystemów. 

Specjalne ustawienia konfiguracyjne muszą zostać udokumentowane: 

 Struktura sieciowa (adresy IP, procesy, DNS, itp.); 

 Struktura domenowa (grupy użytkowników etc.); 

 Autoryzacja (dostęp do usług, konta administratorów systemu, ważność). 

Dokumentacja dla administracji systemu jest wymagana dla wszystkich jego 

komponentów. 

2.10.2.5 Dokumentacja systemu 

Szczegółowy, dobrze uporządkowany opis całościowy systemu musi zostać dostarczony 

Zamawiającemu. Dokumentacja systemu musi zawierać, co najmniej opis poniższych 

elementów: 

 Opis indywidualnych komponentów systemu; 

 Koncepcja systemu; 

 Funkcjonalność systemu; 

 Interfejsy.  

Dokumentacja systemu ma służyć jednocześnie, jako wprowadzenie do użytkowania 

systemu jak i dokument odniesienia dla doświadczonych użytkowników. Dokumentacja 

systemu jest wymagana dla wszystkich poszczególnych komponentów systemów RIS. Po 

zakończeniu implementacji systemu RIS dokumentacja systemu powinna zostać opracowana 

na podstawie dokumentacji indywidualnych komponentów. Dokumentacja systemu powinna 

ponadto podkreślać integracyjne aspekty systemu wraz z opisem interfejsów pomiędzy jego 

komponentami. 

2.10.2.6 Dokumentacja szkolenia dla użytkowników i administratorów RIS 

Opis dokumentacji szkoleniowej jest zawarty w punkcie opisującym szkolenia dla 

użytkowników i administratorów. 
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2.11 Procedury odbioru i testowania całości systemu RIS 

2.11.1 Założenia ogólne 

Aby zapewnić zgodność wszystkich komponentów systemu RIS z wymogami specyfikacji, 

zarówno pod względem technicznym jak i funkcjonalnym konieczne jest przeprowadzenie 

odpowiednich testów. Pozytywne przejście testów jest warunkiem ostatecznej akceptacji 

systemu RIS, jako całości. Testy powinny uwzględniać międzynarodową i polską normę IEC- 

62381 (PN-EN 62381:2007) oraz wymagania specyfikacyjne. 

Procedura testowania systemu musi być opracowana przez Wykonawcę we współpracy z 

Zamawiającym. W oparciu o szczegółową specyfikację systemu Wykonawca musi stworzyć 

dokumentację akceptacyjną podzieloną wedle struktury systemu RIS, czyli na poszczególne 

jego komponenty dla każdego etapu testowania (np. FAT, SAT, testy funkcjonalne, testy 

wydajnościowe). 

Dokumentacja ta będzie zawierać szczegółowy opis testów (ang. test cases) stanowiący 

dowód zgodności implementacji ze szczegółowymi wymaganiami specyfikacyjnymi systemu. 

Wymagane jest również stworzenie przez wykonawcę planu testów w taki sposób, aby 

zapewnić maksymalną wydajność środowiska testowego (oprogramowania, sprzętu, sieci 

łączności itp.) dla przetestowania odpowiednich funkcjonalności. Wszystkie funkcje 

oprogramowania muszą być udokumentowane poprzez opis określonego przypadku użycia. 

Każdy z przypadków użycia zostanie potwierdzony w planie testów zawierających 

przypadki testowe potwierdzone scenariuszami użycia dla czynności rutynowych oraz 

wyjątków wynikających z sytuacji awaryjnych lub próby niewłaściwego wykorzystania 

funkcji. 

Dla każdego testu powinno zostać ściśle określone co najmniej:  

 Warunki / kryteria akceptacji; 

 Miejsce testowania; 

 Warunki początkowe konieczne do przeprowadzenia testu; 

 Konieczne środki do przeprowadzenia testu. 

Poszczególne testy powinny składać się z logicznie pogrupowanych kroków testowych, 

które będą: 

 Odnosić się do testowanych wymagań; 

 Instruować jak przetestować konkretne wymaganie; 

 Opisywać oczekiwany scenariusz przebiegu testu kończącego się sukcesem. 
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Każdy krok testowy musi zostać sprawdzony pod względem oczekiwanego wyniku, a w 

przypadku porażki lub uwag odpowiedni zapis musi znaleźć się w dokumentacji. Udane 

przetestowanie przypadku testowego musi być potwierdzone przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy podpisami i datą. Możliwe jest wystąpienie konieczności 

powtórzenia konkretnego przypadku testowego, które odnosić się będzie do wielu segmentów 

lub obiektów w systemie. Wykonawca powinien również stworzyć w dokumentacji 

akceptacyjnej macierz ukazującą, które wymagania szczegółowej specyfikacji wymagań 

zostaną pokryte, przez które przypadki testowe i w których częściach systemu zostaną one 

przetestowane. Wykonawca musi zapewnić, że wszystkie wymagania zamieszczone w 

specyfikacji zostaną odpowiednio przetestowane, a wszystkie uwagi odnośnie testowania 

poszczególnych podsystemów znajdujące się w wymaganiach specyfikacyjnych uwzględnione. 

W ostatniej części dokumentacji akceptacyjnej powinno znaleźć się podsumowanie 

wszelkich braków, błędów i defektów wraz z ich klasyfikacją, analizą i planem proponowanych 

czynności naprawczych oraz wraz z określeniem terminu ich naprawy. Należy tu również 

umieścić opis braków, które pojawiły się w czasie testów akceptacyjnych, które wymagają 

zmian w samym systemie lub w sposobie jego działania, aby np. zagwarantować ciągłość jego 

działania, tak jak zostało to wyspecyfikowane. 

Przypadki testowe wykorzystujące kilka komponentów systemu, które nie mogą być 

przeprowadzone podczas testów akceptacyjnych dotyczących określonej części systemu muszą 

być wymienione w postaci listy w osobnym dokumencie. Testy te powinny być 

przeprowadzone w ramach indywidualnego grafiku w zależności od czasu końca implementacji 

koniecznych podsystemów. 

Pierwszy szkic szkieletu dokumentacji powinien być dostarczony do Zamawiającego, co 

najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem zaplanowanych testów konkretnego komponentu 

systemu. Obie strony powinny uzgodnić ostateczną wersję szkieletu dokumentacji 

przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem testowania. 

2.11.2 Cykl testowania 

Przed rozpoczęciem testowania elementów systemu niezbędnym jest uzgodnienie przez 

Zamawiającego szczegółowej specyfikacji systemu opisanej w 2.10.2.1.  

Cykl testowania powinien opierać się na wymienionych poniżej etapach. 
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2.11.2.1 Ocena prototypu 

Dla wskazanych podsystemów Zleceniodawca może nakazać Wykonawcy dostarczenie 

nieoperacyjnego prototypu jego interfejsu GUI, dla przedstawienia sposobu realizacji wymagań 

przez dany podsystem i upewnieniu się o pełnym zrozumieniu intencji Zamawiającego.  

Taki prototyp powinien być dostarczony jak najszybciej (aby uniknąć ewentualnych 

opóźnień w implementacji systemu) w celu oceny przez Zamawiającego, czy dany projekt ma 

być dalej rozwijany w pełni funkcjonalny komponent. 

2.11.2.2 Testy fabryczne FAT  

Wykonawca powinien przeprowadzić tzw. testowanie fabryczne we własnym zakresie 

przed rozpoczęciem docelowej implementacji systemu. Wykonawca musi udokumentować 

powodzenie testów za pomocą protokołu testowego zawierającego listę kontrolną wszystkich 

wymagań przedstawionych w specyfikacji zamówienia. Zamawiający ma prawo uczestniczyć 

w testach FAT (ang. Factory Acceptance Tests) poprzez swoich przedstawicieli. Na 

zakończenie testów FAT Wykonawca musi stwierdzić zgodność produktu z wymaganiami. 

2.11.2.3 Testy SAT  

Wykonawca musi zostać zobowiązany do przeprowadzenia testów w miejscu docelowej 

implementacji. Wykonawca musi udokumentować powodzenie testów za pomocą protokołu 

testowego zawierającego listę kontrolną wszystkich wymagań przedstawionych w specyfikacji 

zamówienia. Na zakończenie testów SAT (ang. Site Acceptance Tests) Wykonawca musi 

stwierdzić zgodność produktu z wymaganiami. Testy te muszą być koordynowane wspólnie z 

Zamawiającym, który ma prawo uczestniczyć, poprzez swoich przedstawicieli, we wszystkich 

testach SAT. 

2.11.2.4 Testy funkcjonalne 

Po zakończonej instalacji całości systemu RIS ze wszystkimi jego funkcjami 

poszczególnych modułów należy rozpocząć testowanie funkcjonalne systemu. Zespół 

wyłoniony przez Zamawiającego ma za zadanie przeprowadzenia testów i audytu w celu 

ustalenia, czy wszystkie zainstalowane i zaimplementowane moduły spełniają 

wyspecyfikowane wymagania. Testy muszą zostać przeprowadzone w oparciu o dokumentację 

akceptacyjną (opisaną powyżej w tym rozdziale opracowania) dla każdego podsystemu RIS. 

Po zakończeniu pierwszego pełnego zbioru testów funkcjonalnych Wykonawca jest 

zobowiązany poprawić wszystkie zidentyfikowane błędy. Po tej korekcie należy powtórzyć 

całą serię testów funkcjonalnych, aby powtórnie sprawdzić działanie systemu. Jeżeli po drugiej 
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serii nadal występować będzie znaczna ilość błędów Zamawiający może nakazać trzecią 

kompletną serię testów. Wszystkie znalezione błędy muszą zostać zebrane i opisane w aneksie 

dokumentacji akceptacyjnej. Klasyfikacja błędu oraz termin jego naprawy musi zostać 

wspólnie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.11.2.5 Testy wydajności, stabilności i bezpieczeństwa 

Po pełnym zatwierdzeniu testów funkcjonalnych, seria testów dotyczących wydajności, 

stabilności i bezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona dla poszczególnych komponentów 

systemu RIS. Dla każdego komponentu musi zostać określony czas trwania testów, który może 

być różny dla każdego z nich – w tym czasie musi zostać udowodniona wydajność, stabilność 

i bezpieczeństwo systemu w trakcie jego działania w warunkach operacyjnych oraz w 

warunkach szczególnego obciążenia systemu i w wyjątkowych sytuacjach. 

Testy funkcjonalne, wydajności, stabilności i bezpieczeństwa powinny być również 

przeprowadzone w miejscu docelowej implementacji. 

Podczas okresu trwania testów, wszystkie pojawiające się błędy powinny być zapisywane 

i oceniane. Każdy pojawiający się błąd musi zostać zaklasyfikowany i naprawiony. W 

zależności od typu i dokuczliwości defektu może zostać podjęta decyzja o zaprzestaniu albo 

restarcie testowania. 

Test stabilności można uznać za zakończony sukcesem, jeżeli system będzie działał bez 

żadnych krytycznych błędów przez określoną długość czasu. 

Test wydajności można uznać za zakończony sukcesem, jeżeli wydajność systemu osiąga 

założone wymagania. Analizie w szczególności musi zostać poddane obciążenie pracą części 

sprzętowej systemu oraz czas jego reakcji. 

Testy bezpieczeństwa można uznać za zakończone sukcesem, jeżeli dane zostaną 

zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem użytkowników wewnętrznych, a także 

zewnętrznych systemu RIS. 

Poniżej przedstawiono propozycję okresów testowania wydajności, stabilności i 

bezpieczeństwa systemu dla poszczególnych jego komponentów: 

 VTT i wszystkie jego komponenty - 2 tygodnie; 

 NtS i wszystkie jego komponenty - 2 tygodnie; 

 ERI i wszystkie jego komponenty - 1 tydzień; 

 Baza Danych o Statkach - 1 tydzień; 

 Dystrybucja ENC - 2 tygodnie, 

 Krajowa i Międzynarodowa Wymiana Danych - 2 tygodni. 
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2.11.2.6 Ostateczny test akceptacyjny 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich ww. testów musi zostać przeprowadzony 

ostateczny test akceptacyjny systemu RIS. Testy te sprawdzą całkowite działanie systemu ze 

specjalnym naciskiem na wzajemną interakcję poszczególnych komponentów. 

Wszystkie błędy, które zostaną wykryte podczas testowania systemu powinny zostać 

zaklasyfikowane ze względu na swój negatywny wpływ na dane i/lub działanie systemu, do 

jednej z czterech grup błędów 

 Błędy katastrofalne (krytyczne) – są to defekty mające katastrofalne konsekwencje 

dla systemu, poważne błędy, które powstrzymują dalsze testy funkcjonalne konkretnego 

podsystemu, które powodują utratę ważnych danych, utratę dostępu do systemu lub 

utratę dostępu do którejś z podstawowych jego funkcji. Przykładem może być błąd 

oprogramowania mający wpływ na podstawową funkcję systemu, który wymaga 

zastąpienia lub nowego opracowania oprogramowania; awaria bazy danych; awaria 

serwera; za krótki średni czas bezawaryjnej pracy (ang. MTBF) któregoś z modułu 

sprzętowego stacji sensorów lub centrum RIS w stosunku do specyfikacji itp.  

Natychmiastowa analiza i podjęcie się naprawy takiego błędu leży po stronie 

Wykonawcy. Testy funkcjonalne lub wydajnościowe muszą być przerwane i mogą się 

ponownie rozpocząć dopiero po naprawie błędu. 

 Poważne błędy - są to defekty mające poważne konsekwencje dla systemu, poważne 

błędy dot. braków danych, ich utrata lub brak możliwości ich wyświetlenia bądź zapisu 

a także błędnie działające funkcje systemu. Przykładem może być awaria stacji bazowej 

(nie może ani wysyłać ani zapisywać danych), awaria systemu zarządzania siecią, 

zmniejszenie wydajności systemu lub zwiększenie czasu oczekiwania na odpowiedź 

systemu; za krótki średni czas bezawaryjnej pracy (ang. MTBF) któregoś z modułu 

sprzętowego użytkownika w stosunku do specyfikacji itp.  

Jak najszybsza naprawa takiego błędu leży po stronie Wykonawcy. Testy funkcjonalne 

lub wydajnościowe muszą być przerwane aż do zakończenia naprawy błędu. 

 Pomniejsze błędy - są to defekty mające małe lub pomijalne konsekwencje dla systemu 

lub trywialne usterki, które nie powodują żadnych konsekwencji dla funkcjonalności 

systemu, a także: mylne powiadomienia o błędach, wyświetlanie wyników w innym 

formacie niż określony w specyfikacji, małe błędy (np. opisowe, językowe) w 

dokumentach lub interfejsie użytkownika. Przykładem może być nadajnik AIS 

wysyłający nie całkiem poprawne dane, powtarzające się działanie użytkownika 

powodujące błąd oprogramowania możliwy do wyeliminowania jedynie przez 
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ponowny rozruch komputera/aplikacji; część danych jest źle interpretowana przez 

system albo źle wyświetlana w GUI systemu.  

Testy funkcjonalne lub wydajnościowe nie powinny być wtedy przerywane, ale błędy 

muszą być naprawione przez Wykonawcę wspólnie ze Zleceniodawcą w określonym 

terminie. Testy mogą zostać zamknięte jedynie, gdy błąd zostanie wyeliminowany. 

 Pomijalne błędy – są to defekty, które powodują niezaplanowane prace naprawcze, ale 

niemające jakichkolwiek konsekwencji dla działania systemu. Na przykład błędy 

literowe w GUI czy nieodpowiednia wielkość wyświetlanego symbolu. W takich 

przypadkach testy funkcjonalne lub wydajnościowe nie powinny być przerywane i 

mogą zostać zaakceptowane, ale błędy muszą zostać usunięte we wspólnie (przez 

Wykonawcę i Zleceniodawcę) określonym terminie. 

2.12. Wymagania w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej całości systemu 

RIS 

 Wykonawca systemu powinien być odpowiedzialny za kompleksową implementację 

systemu RIS na granicznym i dolnym odcinku Odry, zgodnie z żądaną specyfikacją. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu podczas fazy implementacyjnej, 

testowej oraz pilotażowej, aż do zakończenia ostatecznych testów akceptacyjnych. Aż do 

zakończenia testów akceptacyjnych Wykonawca jest również odpowiedzialny za utrzymanie 

systemu. W związku z tym powinien dostarczyć dane odpowiednich osób kontaktowych, które 

będą dyspozycyjne w czasie trwania testów. 

 Poszczególne komponenty sprzętowe systemu powinny być objęte gwarancją producenta 

ze standardowym okresem gwarancji 24 miesięcy. Wykonawca systemu zobowiązuje się 

natomiast do świadczenia usług gwarancji, serwisu i obsługi technicznej całości systemu 

w okresie określonym umową ze zleceniodawcą – dostawcą usług RIS. Po okresie 

gwarancyjnym Zleceniodawca ustala z Wykonawcą systemu lub innym podmiotem 

świadczącym takie usługi ofertę: cenę i oraz czas realizacji – usług serwisowych i związanych 

z obsługą techniczną systemu. Wykonawca powinien dostarczyć szczegółowy plan przeglądów 

technicznych i aktualizacji dla wszystkich komponentów systemu. 
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2.12.1. Wymagana dostępność systemu dla poszczególnych elementów, serwisowanie, czas 

reakcji 

Wymagania w stosunku do serwisu 

Infrastruktura systemu RIS podlega corocznemu przeglądowi w skład, którego wchodzą 

następujące elementy: 

 połączenia (konektory); 

 kable; 

 mocowania; 

 uszczelnienia; 

 uziemienie; 

 piorunochrony; 

 parametry sprzętu; 

 wersja oprogramowania. 

Wykonawca w związku z koniecznością zapewnienia właściwego poziomu usług, 

powinien posiadać doświadczenie w budowie oraz utrzymaniu infrastruktury systemu RIS. 

Warunek ten dotyczy również ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę. 

Wymagania w stosunku do obsługi technicznej 

Usterki sprzętowe  

Tabela 2.31 Obsługa techniczna -usterki sprzętowe. 

Rodzaj usterki 
Przyjęcie 

zgłoszenia 

Czas na zdalne 

usunięcie usterki 

Czas na interwencje  

na lokalizacji 

Wyłączenie systemu Natychmiastowe 12h 5 dni 

Utrudniająca pracę 

systemu 

6 h 24h 5 dni 

Drobna 12 h 48h 10 dni 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku mostów PKP, powyższy podział może nie być stosowany. Wynika to z 

wewnętrznych procedur PKP, które wymagają dłuższych okresów czasu niezbędnego do 

wejścia na teren instalacji urządzeń. 
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Błąd oprogramowania 

Tabela 2.32 Obsługa techniczna -błąd oprogramowania. 

Rodzaj usterki Przyjęcie zgłoszenia 
Czas na zdalne 

usunięcie usterki 

Czas na rozwiązanie 

problemu 

Wyłączenie systemu Natychmiastowe 12h 1 dzień 

Utrudniająca pracę 

systemu 

6 h 24h 2 dni 

Drobna 12 h 48h 8 dni 

Źródło: opracowanie własne.  

2.12.2. Wytyczne dla umowy utrzymaniowej SLA  

Wytyczne dla umowy utrzymaniowej SLA (Service Level Agreement) są analogiczne do 

wytycznych dla serwisu systemu w okresie gwarancji. 

Wymagania w stosunku do serwisu dla umowy utrzymaniowej 

Infrastruktura systemu RIS podlega corocznemu przeglądowi w skład, którego wchodzą 

następujące elementy: 

 połączenia (konektory); 

 kable; 

 mocowania; 

 uszczelnienia; 

 uziemienie; 

 piorunochrony; 

 parametry sprzętu; 

 wersja oprogramowania. 

Firma zajmująca się utrzymaniem gwarantowanego poziomu świadczeń usług, powinna 

posiadać doświadczenie w budowie oraz utrzymaniu infrastruktury systemu RIS. Warunek ten 

dotyczy również ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę umowy. 

Wymagania w stosunku do obsługi technicznej dla umowy utrzymaniowej 

Usterki sprzętowe  

Tabela 2.33 Obsługa techniczna- usterki sprzętowe dla umowy utrzymaniowej. 

Rodzaj usterki Przyjęcie zgłoszenia 
Czas na zdalne 

usunięcie usterki 

Czas na interwencje  

na lokalizacji 

Wyłączenie systemu Natychmiastowe 12h 5 dni 

Utrudniająca pracę 

systemu 

6 h 24h 5 dni 

Drobna 12 h 48h 10 dni 

Źródło: opracowanie własne.  
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W przypadku mostów PKP, powyższy podział może nie być stosowany. Wynika to z 

wewnętrznych procedur PKP, które wymagają dłuższych okresów czasu do wejścia na teren 

instalacji urządzeń. 

Błąd oprogramowania 

Tabela 2.34 Obsługa techniczna- błąd oprogramowania dla umowy utrzymaniowej. 

Rodzaj usterki 
Przyjęcie 

zgłoszenia 

Czas na zdalne 

usunięcie usterki 

Czas na rozwiązanie 

problemu 

Wyłączenie systemu Natychmiastowe 12h 1 dzień 

Utrudniająca pracę 

systemu 

6 h 24h 2 dni 

Drobna 12 h 48h 8 dni 

Źródło: opracowanie własne.  

2.13. Procedury operacyjne personelu obsługującego system RIS w zakresie rutynowych 

zadań operatorskich i podstawowego nadzoru serwisowego 

Procedury operacyjne w dzisiejszych czasach są zjawiskiem powszechnym we wszelkiego 

rodzaju instytucjach i organizacjach. Ich zadaniem jest uporządkowanie zakresu obowiązków 

pracowników oraz utworzenie wytycznych do prawidłowej realizacji tych obowiązków. W 

przypadku Centrum RIS procedury operacyjne mają usystematyzować funkcje realizowane 

przez poszczególnych operatorów w aspekcie funkcjonowania całego Centrum. Zgodnie z 

życzeniem Zamawiającego w niniejszym podrozdziale przedstawiono propozycje procedur w 

zakresie rutynowych działań operacyjnych, awarii technicznych, bądź też zdarzeń losowych w 

ramach tzw. wspomagania łagodzenia skutków katastrof (ang. Calamity Abatemet Support) w 

oparciu o rozwiązania i dobre praktyki przyjęte w ramach funkcjonowania istniejących 

systemów RIS. 

W Centrum RIS w Szczecinie wyodrębnić można 4 stanowiska operatorów RIS, których 

funkcjonowanie zostało ujęte w procedurach. Są to (w nawiasach podano akronim stosowany 

w kartach procedur): 

 Stanowisko ds. elektronicznych map nawigacyjnych (ENC); 

 Stanowisko ds. pomiarów hydrograficznych (HYD); 

 Stanowisko ds. łączności i informacji ruchu żeglugowego (VTT); 

 Stanowisko ds. komunikatów dla kapitanów (NtS). 

Informację o zakresie funkcji oraz o sposobie realizacji czynności ujętych w procedurach 

pozyskano w drodze bezpośredniego wywiadu z operatorami RIS. 
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W tabeli poniżej (Tabela 2.35) przedstawiono zestawienie opracowanych procedur 

operacyjnych. Zdefiniowano trzy typy procedur, ze względu na ich charakter (w nawiasach 

podano skrót używany w kartach procedur): 

 rutynowa (R) – procedura w zakresie rutynowych zadań operatorskich; 

 serwisowa (S) - procedura w zakresie podstawowego nadzoru serwisowego, 

diagnostyki sprzętu i awarii technicznych; 

 zdarzenia losowe (CAS) – procedura w zakresie wspomagania łagodzenia skutków 

katastrof. 

W celu usystematyzowania listy procedur i ułatwienia zarządzania nimi wprowadzono 

kodowaną numerację procedur. Numer każdej procedury składa się z następujących 

elementów: 

aaa/b/cc, 

gdzie: 

aaa – oznacza akronim stanowiska; dla procedur wspólnych dla wszystkich stanowisk 

zastosowano akronim „ALL”; 

b – oznaczenie typu procedury, zgodnie z powyższymi skrótami; 

cc – dwuznakowy numer kolejny procedury danego typu dla danego stanowiska. 

Tabela 2.35 Zestawienie procedur opracowanych dla operatorów Centrum RIS. 

Lp. Stanowisko 
Numer 

procedury 

Typ 

procedury 
Nazwa procedury 

1 wszystkie ALL/S/01 S Awaria zasilania 

2 wszystkie ALL/S/02 S Zgłoszenie awarii sprzętu/oprogramowania 

3 ENC ENC/R/01 R Aktualizacja mapy Inland ENC 

4 ENC ENC/R/02 R Realizacja uzgodnień w zakresie pozyskiwania 

danych 

5 ENC ENC/R/03 R Weryfikacja „małych” poprawek na mapach  

6 ENC ENC/R/04 R Udostępnienie danych 

7 ENC ENC/R/05 R Udzielenie informacji  

8 HYD HYD/R/01 R Opracowanie mapy batymetrycznej 

9 HYD HYD/R/02 R Zaplanowanie kampanii pomiarowej 

10 HYD HYD/R/03 R Realizacja kampanii pomiarowej 

11 HYD HYD/R/04 R Realizacja pomiarów batymetrycznych 

12 HYD HYD/R/05 R Opracowanie kameralne wyników pomiarów 

13 HYD HYD/S/01 S Konserwacja sprzętu Hydrograficznego 

14 HYD HYD/S/02 S Wysłanie sprzętu Hydrograficznego na przegląd 

15 HYD HYD/S/03 S Zgłaszanie awarii sprzętu Hydrograficznego 

16 VTT VTT/R/01 R Obserwacja i analiza ruchu na torze wodnym 
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17 VTT/ NTS VTT/R/02 R/CAS Udzielanie informacji w formie komunikatu 

głosowego (VHF) 

18 VTT VTT/R/03 R Udostępnienie danych archiwalnych 

19 VTT VTT/R/04 R Informowanie o ograniczeniach w ruchu (VHF) 

20 VTT VTT/R/05 R Przekazanie/ przejęcie służby 

21 VTT VTT/S/01 S Kontrola statusu sensorów  

22 VTT VTT/S/02 S Brak informacji z sensora/ sensorów  

23 VTT VTT/CAS/01 CAS Wykrycie niepokojącego zachowania na torze 

wodnym 

24 VTT VTT/CAS/02 CAS Pozyskanie informacji o niepokojącym 

zachowaniu na torze wodnym 

25 NTS NTS/R/01 R Opracowanie i publikacja komunikatu NtS 

26 NTS NTS/R/02 R Publikacja informacji o warunkach 

Hydrometeorologicznych na stronie 

internetowej 

27 NTS NTS/R/03 R Aktualizacja dziennika warunków 

Hydrometeorologicznych 

28 NTS NTS/R/04 R Aktualizacja RIS index 

29 NTS NTS/R/05 R Udostępnienie danych archiwalnych 

30 NTS NTS/S/01 S Kontrola statusu sensorów 

hydrometeorologicznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla każdej procedury opracowano kartę procedury, która zawiera następujące informacje: 

 numer; 

 tytuł; 

 typ procedury (rodzaj); 

 stanowisko, którego dotyczy – może zdarzyć się sytuacja, że dana procedura może być 

realizowana na kilku stanowiskach; 

 kiedy wykonywana – częstotliwość wykonywania procedury; 

 warunki początkowe – czynnik wyzwalający uruchomienie procedury; 

 czynności – algorytm realizacji procedury; 

 osoby do powiadomienia – osoby, które należy powiadomić w różnych miejscach danej 

procedury; 

 efekt końcowy – skutek jaki ma przynieść realizacja konkretnej procedury; 

 zatwierdzający – podpis osoby, która zatwierdza wejście procedury w życie. 

Poszczególne karty dla wszystkich zawartych w powyższej tabeli procedur zawarto w 

załączniku nr 2. 
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2.14. Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia na realizację usługi Inżyniera 

Kontraktu dla kompleksowego zadania Pełnego Wdrożenia RIS 

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu: 

1. Inżynier Kontraktu będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z 

Zamawiającym, oraz polskim prawem na realizację projektu „Pełne wdrożenie RIS 

granicznego i dolnego odcinka Odry”, zwanym w dalszej części Projektem. 

2. Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego 

rzecz, odpowiada za kompleksową i terminową realizację Projektu zgodnie z 

przepisami:  

 Prawa Budowlanego; 

 Prawa Zamówień Publicznych; 

 Warunków określonych w Umowie zawartej przez Zamawiającego z 

Wykonawcą i w dokumentach kontraktowych; 

 Kodeksu Cywilnego; 

 warunkami określonymi w dokumentach Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

 przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania, realizacji oraz rozliczania 

Projektu ze środków Unii Europejskiej. 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania wszystkich czynności i zadań, 

które będą konieczne do prawidłowej realizacji Projektu oraz zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego.  

4. Szczegółowy wykaz głównych zadań Inżyniera Kontraktu: 

1) Inżynier Kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy Zespołu, którym kieruje i za pracę 

którego odpowiada; 

2) Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego 

nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie 

odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu 

przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia; 

3) Osoby wchodzące w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu nie mogą być zaangażowane w 

nadzory nad realizacjami innych zamówień, dla których ich obowiązki czasowo 

kolidowałyby z obowiązkami dla ich stanowisk na tym kontrakcie, zgodnie z 

harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SIWZ; 
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4) Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez 

Zespół Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i 

wnioski dla Wykonawcy – wyłącznie na piśmie wg wzorów ustalonych na początku 

realizacji Projektu oraz wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

5) Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji Projektu przekazywane 

między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcami robót budowlanych oraz usług 

niezbędnych do realizacji Projektu wymagają formy pisemnej. Wszystkie pisma 

Inżyniera do Wykonawców winny być w formie kopii przekazywane do wiadomości 

Zamawiającemu; 

6) Inżynier Kontraktu pełni obowiązki nadzoru inwestorskiego; 

7) Inspektorzy nadzoru wchodzący w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu są 

odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień branżowych; 

8) Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru należy realizować zgodnie z art. 25 i 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane; 

9) Inżynier Kontraktu bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego dla Projektu „Pełne wdrożenie RIS granicznego i dolnego odcinka 

Odry”, zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

10) Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z 

interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, w sprawach 

dotyczących oceny wypełniania warunków przez Wykonawcę robót budowlanych i 

usług niezbędnych do realizacji Projektu oraz w sprawach właściwej interpretacji 

prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji Projektu; 

11) Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, oceną postępu 

prac i jakością postępu usług dotyczących Projektu, a ponadto w sprawach związanych 

z interpretacją: dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych 

oraz sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków 

Kontraktu przez Wykonawców; 

12) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu, zgodnie z Warunkami 

Kontraktu i Programem Funkcjonalno-Użytkowym wszystkich robót obejmuje:  

 nadzorowanie wykonawstwa robót Wykonawcy, prac projektowych i robót 

budowlanych; 

 zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii; 

 ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami; 
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 weryfikację dokumentacji. 

13) Realizacja zadań: 

Inżynier Kontraktu realizuje zadania zgodnie z przepisami i normami stosując uznane 

metodyki zarządzania oraz rejestracji pomiarów i rozliczania robót za pomocą techniki 

pomiarowej.  

14) Dokumentacja Projektowa: 

a) Inżynier Kontraktu sprawdza kompletność dokumentacji projektowej, uzupełnień do 

specyfikacji technicznej oraz weryfikuje dokumentację pod kątem wzajemnej 

zgodności składających się na nią opracowań, a także wzajemnej zgodności z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym i tabelą elementów rozliczeniowych; 

b) Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia Zamawiającemu do akceptacji wszelką 

dokumentację projektową Wykonawcy; 

c) Inżynier Kontraktu sprawdza wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę przez wykonawców dla zakresu objętego tym wymogiem. 

15) Harmonogram projektu i jego aktualizacja:  

a) Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem realizacji elementów zadań projektu weryfikuje 

opracowany wstępnie przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy 

projektu w zakresie robót budowlanych i usług niezbędnych dla realizacji Projektu; 

b) Po wyborze Wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji 

Projektu przez Zamawiającego i przekazaniu im przez Zamawiającego w/w 

zweryfikowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inżynier Kontraktu wspólnie 

z Wykonawcami robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji Projektu 

opracowuje Szczegółowy Harmonogram Realizacji Projektu i przedkłada 

Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

c) Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Projektu nadzoruje jego realizację zgodnie z 

harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia.  

16) Zmiany do Dokumentacji: 

a) Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiającego wszelkie 

zmiany do Dokumentacji wnioskowane przez Wykonawcę robót budowlanych w tym 

projektowych i usług niezbędnych do realizacji Projektu; 

b) Inżynier Kontraktu może zażądać opracowania dodatkowych rysunków w ramach 

gwarancji lub nadzoru autorskiego, jeśli uzna za konieczne uszczegółowienie lub 

uzupełnienie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę; 
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c) Inżynier Konraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy robót budowlanych i usług 

niezbędnych do realizacji Projektu i wprowadza niezbędne korekty tych rysunków, w 

tym również zatwierdza wytyczania robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tych 

sprawach. 

17) Sprawdzenia dokonywane przez Inżyniera Kontraktu: 

Inżynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczące urządzeń, sprzętu i 

siły roboczej Wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji 

Projektu oraz ma prawo dokonywania w nich korekt. 

18) Personel Wykonawcy: 

Inżynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Wykonawcom robót 

budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu dyspozycje dotyczące 

usunięcia z terenu realizacji Projektu pracowników Wykonawców. 

19) Podwykonawcy: 

Inżynier Kontraktu weryfikuje, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawców 

robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji Projektu wykonują rzeczywiście 

te prace, które Wykonawcy w swych ofertach dla Zamawiającego deklarowali jako 

prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez 

Wykonawców innych prac dla podwykonawstwa Inżynier Kontraktu weryfikuje 

zdolności wykonawcze wskazanego przez Wykonawców Podwykonawcy i wnioskuje 

do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego 

Podwykonawcy. 

20) Dowody i warunki ubezpieczenia: 

Inżynier Kontraktu opiniuje polisy ubezpieczeniowe Wykonawców robót budowlanych 

i usług niezbędnych do realizacji Projektu na warunkach określonych przez 

Zamawiającego. 

21) Przesunięcie terminu zakończenia kontraktu: 

Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu 

uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu lub jego 

elementów. 

22) Przyspieszenie terminu zakończenia kontraktu na wniosek Wykonawcy: 

Inżynier Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawców przyspieszenie robót 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

23) Opóźnienia zalecone przez Inżyniera: 
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Inżynier Kontraktu może nakazać Wykonawcom robót budowlanych i usług 

niezbędnych do realizacji Projektu w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach 

opóźnienie rozpoczęcia lub postępu prac. 

24) Jakość materiałów: 

Inżynier Kontraktu kontroluje jakość materiałów: 

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcom źródła pozyskiwania materiałów; 

b) decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, 

mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji projektu 

w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w warunkach kontraktu, 

dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

c) sprawdza, czy stosowane urządzenia pomiarowe Wykonawców posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm 

określających procedurę badań; 

d) Inspektorzy Nadzoru Inżyniera Kontraktu uczestniczą w badaniach przeprowadzanych 

przez Wykonawcę w czasie realizacji Projektu; 

e) Inżynier Kontraktu ma prawo do pobierania próbek materiałów i prowadzenia na swój 

koszt badań niezależnie od Wykonawcy; 

f) Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzeń Jakości 

Materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze; 

25) Jakość sprzętu Wykonawców robót budowlanych lub Wykonawców usług niezbędnych 

do realizacji Projektu: 

Inżynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi 

Wykonawców, przewidzianych do realizacji projektu, - w oparciu o Przepisy, Normy 

Techniczne i inne wymagania sformułowane w warunkach kontraktu, dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w przepisach BHP i 

p/ppoż. 

26) Jakość wykonywanych robót: 

Inżynier Kontraktu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez 

Wykonawców. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawców robót budowlanych 

oraz Wykonawców usług niezbędnych do realizacji Projektu oraz powiadamia ich o 

wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

a) prawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów; 
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b) Zlecenia usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego 

standardu; 

c) Kontrolowania wykonania robót i usług w zakresie zgodności z rysunkami, 

specyfikacjami i Warunkami Umowy; 

d) Przeprowadzania wszelkich bieżących kontrolnych badań jakości wykonywania 

robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu; 

e) Zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia 

właściwymi materiałami lub robotą; 

f) Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających; 

g) W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawców oraz 

w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych prac Inżynier Kontraktu 

dokonuje badań kontrolnych. 

27) Inne Kontrole: 

Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych 

przez Organ Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz 

dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. 

28) Wystąpienia Wykonawców: 

Inżynier Kontraktu przyjmuje wystąpienia Wykonawców Projektu o jakimkolwiek 

żądaniu dodatkowej zapłaty i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje Wykonawcy 

dyspozycje co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć. 

29) Rejestr Robót budowlanych: 

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za wykonywanie: 

a) obmiarów dla określenia wartości robót; 

b) badań i uczestniczenie w pomiarach robót zanikających, zanim zostaną zakryte; 

c) badań i pomiarów ukończonych robót; 

d) dopilnowuje, by Zespół Wykonawcy prowadził odpowiedni rejestr wszelkich 

pomierzonych robót. 

30) Dziennik Budowy: 

Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy. 

31) Bezpieczeństwo: 

a) Inżynier Kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem prac, że spełnione zostały 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa (obejmujące również poruszanie się po terenie 

budowy) i zatwierdza plan robót lub rysunki przygotowane przez Wykonawcę, lecz 

dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowie; 
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b) Inżynier Kontraktu udziela Wykonawcom Projektu porad w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa personelu na terenie budowy i bezpieczeństwa prac; 

c) Inżynier Kontraktu wydaje polecenia Wykonawcom do wykonania wszelkich takich 

prac lub podjęcia takich niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby 

uniknąć lub zmniejszyć ryzyko, w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na 

bezpieczeństwo życia ludzi lub majątku oraz niezwłocznie powiadamia o tym 

Zamawiającego. 

32) Narady: 

Inżynier Kontraktu organizuje Narady Budowy, co najmniej jeden raz na dwa miesiące, 

z udziałem Wykonawców Projektu, Podwykonawców i Przedstawicieli 

Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom 

w terminie do 5 dni po naradzie. 

33) Sprawozdania: 

W czasie trwania projektu Inżynier Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu we 

wskazanych przez niego terminach sprawozdania i oraz inne dokumenty wynikające z 

umowy o dofinansowanie Projektu. 

34) Usuwanie wad: 

W sytuacji zaistnienia wad Inżynier Kontraktu poleca Wykonawcom robót 

budowlanych i usług niezbędnych do realizacji Projektu ich usunięcie. 

35) Prowadzenie robót: 

Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie 

było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców. 

36) Płatności miesięczne: 

W ciągu 2 dni od otrzymania faktur Wykonawców za wykonane i odebrane przez 

Inżyniera Kontraktu prace, Inżynier Kontraktu weryfikuje pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

37) Zakończenie robót: 

 Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac: 

a) przeprowadza Odbiór Wewnętrzny Prac i sporządza Listę Usterek i wyznacza czas do 

ich usunięcia przez Wykonawców Projektu; 

b) kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z 

wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza 

kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego i przedkłada go przedstawicielowi 

Zamawiającego; 
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c) sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcom, ustala ewentualne korekty wyliczeń 

(zgodnie z Umową) Wykonawców i przedstawia przedstawicielowi Zamawiającego w 

celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości kwoty (w ciągu 10 dni od otrzymania 

rozliczenia Wykonawcy); 

d) wyznacza termin Odbioru Końcowego Robót i powiadamia o tym wszystkie 

zainteresowane Strony. 

38) Odbiór Końcowy robót: 

Inżynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowuje protokół 

z tego odbioru. 

39) Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Kontraktu: 

Inżynier Kontraktu przygotowuje potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do 

czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od kontraktu. 

40) Rozliczenie końcowe i Ocena Techniczna Kontraktu: 

Inżynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiającego Rozliczenie Budowy i 

przygotowuje "Ocenę Techniczną Zrealizowanego Projektu". 

41) Kontakt z Projektantem: 

Inżynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnień na wątpliwości 

dotyczące Projektu i zawartych w nim rozwiązań. 

42) Kontakt z Zamawiającym: 

Inżynier Kontraktu zawiadamia przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach 

odnoszących się do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń 

Wykonawców. 

Inżynier Kontraktu realizuje zadania w Biurze Inżyniera w oparciu o pomieszczenie 

(wraz z niezbędnym wyposażeniem) udostępnione przez Zamawiającego. Narady będą 

odbywały się w Biurze Inżyniera lub innym pomieszczeniu udostępnionym przez 

Zamawiającego. 

43) Respektowanie Decyzji i Uzgodnień Administracyjnych: 

Inżynier Kontraktu sprawdza realizację warunków ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu 

na Budowę i w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujących realizację projektu i 

jest za realizacje tych warunków odpowiedzialny. 

44) Współpraca:  

Następujące sprawy będą wymagały akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, po 

wcześniejszym zajęciu stanowiska przez Inżyniera Kontraktu: 
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a) Akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wszelkiej dokumentacji 

projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych i usług niezbędnych do 

realizacji Projektu; 

b) Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowej; 

c) Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek prac przez Wykonawców projektu; 

d) Zlecanie prac zwiększających koszt Projektu; 

e) Postanowienie o przedłużeniu Kontraktu; 

f) Wnioski do Rozjemcy na wniosek Wykonawców dotyczące projektu; 

g) Usunięcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy; 

h) Potwierdzenie zakończenia prac. 

45) Inżynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie: 

a) Wydaje swą akceptację Kierownikom Robót wyznaczonych przez Wykonawców 

projektu oraz może wycofać akceptacje już wcześniej wydane; 

b) Przekazuje swe wnioski dotyczące usunięcia z Placu Budowy osób niekompetentnych, 

lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawców; 

c) Wyraża zgodę na wykonywanie poprzez Wykonawców prac w nocy i w dni wolne od 

pracy, a także na wydłużoną zmianę; 

d) Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawców zgodnie z 

Kontraktem; 

e) Wnioskuje o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność 

zachodzi; 

f) Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, przepisami BHP i ppoż. oraz innymi; 

g) Uzyskuje od Projektanta wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w 

nim rozwiązań. 

46) Zagrożenia specjalne - Siła Wyższa: 

Inżynier Kontraktu określa wartość robót do momentu wystąpienia Siły Wyższej. 

47) Korespondencja: 

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję z Wykonawcami robót i usług i z 

Przedstawicielem Zamawiającego oraz z osobami trzecimi. 

48) Obsługa prawna 

Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwów, 

odwołań oraz innych dokumentów skierowanych przeciwko Zamawiającemu w 
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związku z realizacją Projektu. Decyzje mające konsekwencje finansowe i terminowe 

dla realizacji Projektu podejmuje wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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3. Koszty projektu 

3.1.Koszty dokumentacji technicznej (w tym pozyskanie niezbędnych zezwoleń, 

uzgodnień itp.) 

Na pełne koszty pozostałej do przygotowania dokumentacji technicznej składają się 

nakłady dotyczące zadań obejmujących zakres poszczególnych elementów planowanej 

infrastruktury, odpowiednio rozbudowy Centrum RIS w Szczecinie, budowy Podcentrum RIS 

w Kostrzynie nad Odrą, sieci sensorów oraz specyfikacji szczegółowej systemu. W skład tej 

kategorii wydatków włączono także koszt uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

Szacowane koszty całkowite związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie Rozbudowy 

Centrum RIS oraz Budowy Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą wynoszą 415 tys. PLN, w 

tym 120 tys. PLN stanowi wydatek ponoszony poza projektem. Nakłady związane z 

przygotowaniem inwestycji w zakresie rozbudowy sieci sensorów oraz specyfikacji 

szczegółowej systemu stanowią część kosztów realizacji poszczególnych elementów systemu 

RIS opisanych w rozdziałach 3.4., 3.5, 3.6. oraz 3.7. 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, jednostka realizująca projekt Pełnego 

Wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry, nie jest podatnikiem podatku VAT 

zgodnie z art. 15 Ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223) i nie 

ma prawa do odliczeń tego podatku, wobec czego koszty oszacowano w cenach brutto. 

3.1.1. Rozbudowa Centrum RIS W Szczecinie  

Szacowany koszt niezbędnej dokumentacji dotyczącej rozbudowy Centrum RIS w 

Szczecinie wynosi 400 tys. PLN brutto, w tym 280 tys. PLN stanowi koszt projektu „Pełne 

wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry”. Podstawą wyznaczenia wartości prac 

przygotowawczych są bieżące ceny rynkowe wykonania dokumentacji o podobnym 

charakterze. Przy określaniu wartości szacunkowej odniesiono się także do wartości nakładów 

poniesionych podczas pilotażowego wdrożenia RIS. Wydatki związane z przygotowaniem 

niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń zostały zaplanowane na 2016 rok. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku nowej siedziby 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z Centrum RIS wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(przyłącza i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i opadowej, cieplne lub gazowe, 

elektroenergetyczne, zagospodarowanie działki, dojście i dojazd do drogi publicznej, miejsca 

postojowe) nie jest objęte zamówieniem na „Pełne wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego 

Odcinka Odry”; koszty opracowania tej dokumentacji poniesie Zamawiający w ramach 
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odrębnego zamówienia (dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budynku Centrum RIS / Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie). 

3.1.2. Budowa Podcentrum RIS W Kostrzynie nad Odrą 

Podcentrum RIS planuje się utworzyć w budynku Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, gdzie 

mieści się placówka zamiejscowa Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Na potrzeby 

budowy Podcentrum przewiduje się powiększenie użytkowanej powierzchni do 44,1 m2. 

Dodatkowo wynajęte pomieszczenie wielkości 20,4 m2 zostanie zaadoptowane do pełnienia 

funkcji Podcentrum RIS. Ze względu na potrzebę dostosowania pomieszczeń, przewiduje się 

przeprowadzenie prac budowlanych w niezbędnym zakresie. Nakłady związane z 

przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz uzyskaniem pozwoleń szacuje się na poziomie 

15 tys. PLN brutto. 

3.1.3. Rozbudowa sieci sensorów 

Po ustaleniu z Zamawiającym przez Generalnego Wykonawcę ostatecznego schematu sieci 

transmisji, sensorów i łączności, powinna zostać wykonana analiza pod względem niezbędnych 

decyzji, pozwoleń oraz dokumentacji. 

3.1.4. Specyfikacja podsystemów i elementów systemu 

System RIS składa się z następujących podsystemów i elementów składowych: 

1. Centrum RIS; 

2. Podcentrum RIS; 

3. Serwerownia główna i zapasowa; 

4. Radary (na odcinku pilotażowym). 

5. Kamery monitorujące (tabela 1.1); 

6. Sensory hydrometeorologiczne (stacje meteorologiczne i wodowskazy) (tabele 1.2 i 

1.3); 

7. Stacje DGPS/AIS (tabela 1.4); 

8. Stacje VHF oraz sieć transmisji danych; 

9. Wieże i maszty.  

Szczegółowe lokalizacje poszczególnych elementów systemu przedstawiono w punkcie 

2.4.7. 

3.2.Koszty Centrum RIS w Szczecinie 

Na wartość nakładów związanych z rozbudową Centrum RIS w Szczecinie składają się 

prace budowlane w zakresie kompleksowego wykonania nowego budynku z niezbędnymi 
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instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą oraz jego wyposażenie, w tym w sprzęt 

komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Realizację prac zaplanowano na lata 2017 – 2019 a głównym składnikiem 

nakładów na to zadanie będą roboty budowlane związane z budynkiem, w którym znajdować 

się będzie nowa siedziba Centrum RIS w Szczecinie. 

3.2.1. Prace budowlane 

Planowany budynek o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1200 m2 będzie składać się z 4 

kondygnacji naziemnych. Jego budowę zaplanowano na lata 2017 – 2019 a łączny koszt, 

zgodnie z kalkulacją zawartą w Studium Wykonalności, przyjmuje się na poziomie 8 447 400 

PLN, z czego wydatki związane z realizacją projektu „Pełne wdrożenie RIS Granicznego i 

Dolnego Odcinka Odry” wyniosą około 5 913 180 PLN. Wartość prac oparto na analizie 

rynkowej w zakresie budowy podobnych budynków w Szczecinie w ostatnich latach. Budynek 

po oddaniu do użytkowania będzie pełnił funkcję Centrum RIS, a także nowej siedziby Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej. 

Podany powyżej szacunkowy koszt robót budowlanych zostanie zweryfikowany po 

opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Centrum RIS / Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie. 

3.2.2. Środki trwałe i sprzęt komputerowy 

Zgodnie z założeniami do opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

koszt środków trwałych i sprzętu komputerowego niezbędnego do wyposażenia budynku 

Centrum RIS nie wchodzi w zakres zadania. 

W zakresie sprzętu komputerowego i peryferyjnego do produkcji map IENC rekomenduje 

się zakup 2 zestawów komputerowych wraz z monitorami i oprogramowaniem, których koszt 

szacuje się na 22 500 PLN za sztukę oraz wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego 

(plotter, skaner) o wartości około 60.000 PLN. Łączny koszt sprzętu do produkcji map szacuje 

się na kwotę 105.000 PLN.  

Budowa Centrum RIS wymaga realizacji przedsięwzięć związanych z koniecznością 

wdrożenia technicznego systemu nadzoru obiektu, kontroli dostępu i ochrony mienia dla 

infrastruktury technicznej. Wśród wyżej wymienionych przedsięwzięć należy wymienić 

system kontroli dostępu do pomieszczeń Centrum RIS oparty o elektroniczne karty 

zbliżeniowe. Koszt urządzeń i instalacji szacuje się na kwotę 23.700 PLN. Kolejnym 

urządzeniem jest system monitoringu wewnętrznego, którego koszt urządzeń i instalacji szacuje 

się na kwotę 16.500 PLN. Ponadto rekomenduje się zainstalowanie alarmu wykrywającego 
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ruch, którego koszt urządzeń i instalacji szacuje się na kwotę 14.000 PLN. Łączny koszt 

wymienionych urządzeń szacuje się na kwotę 54.200 PLN. 

Wskazać należy również potrzebę wyposażenia nowego Centrum RIS / siedziby Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w drobny sprzęt komputerowy, AGD oraz meble, którego koszt szacuje 

się łącznie na 405 900 PLN. Nakłady te, za wyjątkiem wyposażenia pokoju socjalnego o 

wartości około 8 000 PLN, nie stanowią elementu projektu „Pełne wdrożenie RIS Granicznego 

i Dolnego Odcinka Odry”. 

3.2.3. Oprogramowanie 

Oprogramowanie przewidziane do zainstalowania w Centrum RIS związane jest 

funkcjonalnie z serwerownią główną i zapasową, siecią sensorów, oprogramowaniem systemu 

RIS oraz produkcją map IENC. Koszty oprogramowania Centrum RIS zostały omówione w 

punktach 3.4, 3.5, 3.8 oraz 3.9. 

3.3.Koszty Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą 

W ramach utworzenia Podcentrum RIS w budynku Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, 

przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych a także wyposażenie pomieszczeń w 

specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem, w tym komputer oraz konsolę operatorską 

łączności radiowej. Zamontowane urządzenia umożliwią korzystanie operatorom z pełnych 

funkcjonalności systemu w Centrum RIS w Szczecinie. 

3.3.1. Prace budowlane 

Dostosowanie pomieszczeń w Kostrzynie nad Odrą do potrzeb Podcentrum RIS wymaga 

wykonania prac remontowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego podanymi w pkt. 2.2 

(w tym między innymi kucie i wymianę płytek ściennych i terakoty, wykonanie i naprawa 

tynku, wykonanie gładzi gipsowych, budowa ścianek działowych pozwalających na utworzenie 

oddzielnej przestrzeni dla serwerowni, przebudowa instalacji, prysznic). Łączna wartość 

przewidywanych prac szacowana jest na 40 tys. PLN brutto i ze względu na stosunkowo krótki 

czas wykonania przewiduje się ich realizację w 2019 roku, tuż przed uruchomieniem systemu 

RIS. 

3.3.2. Środki trwałe i sprzęt komputerowy 

Zgodnie z założeniami do opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

koszt środków trwałych i sprzętu komputerowego niezbędnego do wyposażenia budynku 

Podcentrum RIS nie wchodzi w zakres zadania. 
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Budowa Podcentrum RIS wymaga realizacji przedsięwzięć związanych z koniecznością 

wdrożenia technicznego systemu nadzoru obiektu, kontroli dostępu i ochrony mienia dla 

infrastruktury technicznej. Wśród wyżej wymienionych przedsięwzięć należy wymienić 

system kontroli dostępu do pomieszczeń Centrum RIS oparty o elektroniczne karty 

zbliżeniowe. Koszt urządzeń i instalacji szacuje się na kwotę 3.600 PLN. Kolejnym 

urządzeniem jest system monitoringu wewnętrznego, którego koszt urządzeń i instalacji szacuje 

się na kwotę 6.200 PLN. Ponadto rekomenduje się zainstalowanie alarmu wykrywającego ruch, 

którego koszt urządzeń i instalacji szacuje się na kwotę 5.700 PLN. Łączny koszt 

wymienionych urządzeń i instalacji wyniesie około 15.500 PLN. 

Wskazuje się również na potrzebę wyposażenia pokoju socjalnego w Podcentrum RIS w 

Kostrzynie nad Odrą. Koszt zakupu niezbędnych mebli oraz sprzętu AGD szacuje się na 

5 000 PLN. 

3.3.3. Oprogramowanie 

Oprogramowanie przewidziane do zainstalowania w Podcentrum RIS związane jest 

funkcjonalnie z serwerownią główną i zapasową, siecią sensorów, oprogramowaniem systemu 

RIS oraz produkcją map IENC. Koszty oprogramowania Podcentrum RIS zostały omówione w 

punktach 3.4, 3.5, 3.8 oraz 3.9. 

3.4.Koszty wyposażenia serwerowni głównej i zapasowej 

Istotną częścią kosztów niezbędnych do budowy systemu RIS są urządzenia wchodzące w 

skład infrastruktury serwerowej. Do takich urządzeń należy zaliczyć w szczególności sprzęt 

techniczny i sprzęt sieciowy, których koszt ocenia się odpowiednio na kwoty 15.500 PLN oraz 

177.000 PLN. Przewiduje się konieczność zakupu dwóch serwerów, których koszt za jeden 

serwer wyniesie około 130.000 PLN. Ponadto należy zaplanować zakup macierzy dyskowej za 

około 250.000 PLN, zasilacza awaryjnego UPS za około 48.000 PLN, awaryjnego agregatu 

prądotwórczego za około 65.000 PLN. Dodatkowo należy zaplanować środki finansowe 

niezbędne na opracowanie projektu serwerowni, wykonanie instalacji fizycznej oraz 

konfiguracji w wysokości około 21.000 PLN. Łączny koszt wyposażenia serwerowni głównej 

i zapasowej szacuje się na kwotę 836.500 PLN. 

3.5.Koszty sieci sensorów 

Sieć sensorów stanowi podstawowy funkcjonalnie element systemu RIS. Wyróżnić należy 

następujące elementy składowe: kamery monitorujące, sensory hydrometeorologiczne, stacje 

bazowe DGPS/AIS, platformy sieci sensorów, szafy IT oraz instalację sensorów. 
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W zakresie kamer monitorujących przewiduje się zakup 50 kompletów, w tym 47 kamer 

stałych (w komplecie przewiduje się kamerę, obudowę, mocowanie), 3 kamery ze zmienną 

ogniskową do głowic obrotowych, zakup/wykonanie oprogramowania do monitorowania, 

konfiguracji oraz kontrolowania kamer przemysłowych. W powyższej ilości zakłada się 

modernizację obecnie funkcjonujących kamer oraz instalację w nowych punktach technicznych 

rozszerzenia RIS. Łączny koszt kamer monitorujących i oprogramowania szacuje się na kwotę 

860.000 PLN.  

W zakresie sensorów hydrometeorologicznych planuje się konieczność zakupu 4 stacji 

meteorologicznych oraz 23 wodowskazy radarowe za łączną kwotę około 430.000 PLN. 

W zakresie stacji bazowych DGPS/AIS przewiduje się 10 stacji charakteryzujących się 

pełną funkcjonalnością zainstalowanych w pięciu lokalizacjach (po dwie w każdej lokalizacji). 

Zakłada się instalację anten GPS, anten VHF a także oprogramowania stacji bazowych AIS. 

Ponadto planuje się instalację 5 stacji referencyjnych DGPS z anteną geodezyjną. Łączny koszt 

stacji bazowych DGPS/AIS szacuje się na kwotę około 1.020.000 PLN. 

Kolejny składnik stanowią platformy sieci sensorów, w tym 1 duży maszt o wysokości 

44 m, 1 średnia wieża o wysokości 25 m, 3 małe maszty o wysokości 3 m oraz 23 mocowania 

sensorów o długości do 3 m, łącznie z doprowadzeniem zasilania. Łączny koszt szacuje się na 

kwotę około 812.000 PLN. 

Kolejnym składnikiem są szafy IT. Przewiduje się zakup 18 szaf, w tym 13 małych szaf IT 

oraz 5 dużych szaf IT. Łączny koszt szaf szacuje się na kwotę 1.715.000 PLN. 

Uzupełnieniem kosztów jest instalacja sensorów, w tym bezpośrednia instalacja sensorów 

meteorologicznych, wodowskazów radarowych, kamer, stacji DGPS/AIS, a ponadto instalacja 

mocowań do sensorów wymagająca również wynajęcie sprzętu pływającego oraz dzwigów. 

Łączny koszt wymienionych prac i usług wyniesie około 584.000 PLN.  

Łączny koszt wymienionych wyżej zakupów i prac szacuje się na kwotę 5.421.000 PLN  

Szczegółowe składniki kosztów sieci sensorów przedstawiono w tabeli (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 Koszty sieci sensorów (PLN). 

Lp. Typ sensora Dodatkowe wyposażenie/Uwagi/ Usługi Cena (brutto) 

1 Kamery monitorujące 47 kamer stałych (obudowa, kamera, 

obiektyw, mocowanie),  

3 kamery z zoomem do głowic obrotowych 

oprogramowanie do monitorowania, 

konfiguracji i kontrolowania kamer; 

uwaga: modernizacja kamer obecnych i 

instalacja w nowych punktach technicznych 

rozszerzenia RIS 

860 000  
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2 Sensory 

hydrometeorologiczne 

4 stacje meteorologiczne, 

23 wodowskazy radarowe 

430 000  

3 DGPS/AIS 10 stacji bazowych (pełna funkcjonalność) w 

5-ciu lokalizacjach, funkcjonalność DGPS, 

anteny GPS, VHF, oprogramowanie stacji 

bazowych AIS 

5 stacji referencyjnych DGPS z anteną 

geodezyjną 

1 020 000  

4 Platformy sieci 

sensorów 

1 duży maszt (44m) 

1 średnia wieża (25 m) 

3 małe maszty (3 m) 

23 mocowania sensorów (długość do 3m) 

Uwaga: z doprowadzeniem zasilania 

812 000  

5 Szafy IT 13 małych szaf IT, 5 dużych szaf IT 1 715 000  

6 Instalacja sensorów Instalacja sensorów meteorologicznych, 

wodowskazów radarowych, kamer, 

AIS/DGPS 

Instalacja mocowań do sensorów 

Wynajęcie sprzętu pływającego i dźwigów 

Uwaga: z doprowadzeniem zasilania 

584 000  

7 Suma  5 421 000  

Źródło: opracowanie własne. 

3.6.Koszty sieci transmisji danych RIS 

Docelowa sieć transmisji danych zakłada modernizację sieci istniejącej w pilotażowym 

odcinku RIS i rozbudowę sieci w związku z rozbudową systemu. Należy przewidzieć 

zestawienie pięciu radiolinii w paśmie nielicencjonowanym, w tym zakup sprzętu, opracowanie 

projektu oraz instalację urządzeń. Przewidywany koszt zestawienia pięciu radiolinii szacuje się 

na kwotę 60.000 PLN. 

Kolejnym składnikiem jest budowa światłowodu pomiędzy serwerownią główną a 

Elewatorem Ewa. Długość tego odcinka wynosi około 3,5 km. Zakłada się, że światłowód 

zostanie poprowadzony nową trasą. Łączny koszt sprzętu, opracowania projektu i ułożenia 

światłowodu przy założeniu, że nie będzie możliwości wykorzystania istniejących sieci 

kanalizacji telekomunikacyjnej, wynosi około 420.000 PLN. Kolejnym odcinkiem 

światłowodu jest odcinek o długości około 1 km pomiędzy serwerownią główną i serwerownią 

zapasową, a jego koszt ocenia się na 120.000 PLN. 

Należy również uwzględnić koszt jedenastu lokalnych łączy stałych (pomiędzy punktami 

technicznymi leżącymi na jednym moście). Łączny koszt tych łączy szacuje się na kwotę 

99.000 PLN. 

Łączny koszt wymienionych wyżej elementów sieci transmisji danych szacuje się na kwotę 

699.000 PLN. 
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3.7.Koszty sieci łączności VHF w systemie RIS 

Sieć łączności VHF w systemie RIS składać się powinna z sześciu stacji bazowych. 

Urządzenia stacji bazowych będą kosztować około 816.000 PLN, zaś opracowanie projektów, 

instalacja, a także koszt złożenia wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej około 

96.000 PLN. Ponadto należy przewidzieć zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi VHF w 

Centrum RIS za kwotę około 152.000. Oprócz tego niezbędna będzie rozbudowa stacji 

bazowych, w tym na Elewatorze Ewa za kwotę około 26.000 PLN, oraz w Podcentrum RIS za 

kwotę około 62.000 PLN. Łączny koszt powyższych wydatków szacuje się na kwotę 1.152.000 

PLN. 

3.8.Koszty oprogramowania systemu RIS  

Zasadniczym składnikiem oprogramowania i jednocześnie najbardziej kosztownym jest 

oprogramowanie systemowe RIS. Jego koszt wynosi około 1 350.000 PLN. Dodatkowo należy 

również przewidzieć koszt aktualizacji oprogramowania NtS oraz ERI. Łączny koszt obu 

aktualizacji wyniesie około 520.00 PLN. Łączny koszt oprogramowania systemowego wraz z 

aktualizacjami wyniesie około 1.870.000 PLN. 

W ramach oprogramowania systemu RIS należy uwzględnić również koszty 

oprogramowania do wirtualizacji, które będzie zainstalowane na serwerach w serwerowni 

głównej, w wysokości 36.000 PLN. 

Jednym z elementów składowych kosztu oprogramowania systemu RIS jest 

oprogramowanie do obsługi VHF w Centrum RIS. Koszt tego oprogramowania szacuje się na 

kwotę 40.000 PLN.  

Łączny koszt oprogramowania systemu RIS wymienionego w niniejszym punkcie 

wyniesie około 1.946.000 PLN. 

3.9.Koszty produkcji map IENC  

Zgodnie z założeniami koszt produkcji i aktualizacji IENC nie wchodzi w zakres projektu 

„Pełne Wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry”. 

 Na koszty produkcji map IENC składają się następujące elementy: pozyskanie i 

aktualizacja danych, kodowanie komórek, dystrybucja komórek IENC, aktualizacja IENC. 

 Dodatkowo do produkcji map niezbędne są: 

 zakup oprogramowania do produkcji map IENC,  

 zakup sprzętu komputerowego,  

 zakup mobilnego hydrograficznego zestawu pomiarowego.  

Niezbędna jest również stała aktualizacja oprogramowania systemowego. 
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3.9.1. Pozyskanie i aktualizacja danych 

Na proces pozyskania i aktualizacji danych składają się pozyskanie i aktualizacja danych 

topograficznych, nawigacyjnych i innych przy pomocy wykonania pomiarów terenowe z 

wykorzystaniem technologii GPS-RTK, pozyskanie ortoobrazów, a także wektoryzacja linii 

brzegowej zweryfikowana metodą GPS-RTK. Koszt pozyskania i aktualizacji powyższych 

danych szacuje się na kwotę 554.000 PLN. Ponadto niezbędne jest pozyskanie danych 

batymetrycznych w formie usługi poprzez pomiar wybranych sekcji toru wodnego (za 1 km 

stawka rynkowa wynosi około 52.000 PLN). Należy przyjąć szacunkowy akwen do pozyskania 

danych batymetrycznych 10% całości odcinka - w przybliżeniu 20 km. Łączny koszt 

pozyskania danych batymetrycznych wyniesie około 1.040.000 PLN. Razem koszt produkcji 

map szacuje się na kwotę 1.594.000 PLN. Szczegółowe dane zawarto w tabeli (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 Pozyskanie i aktualizacja danych (usługa)(PLN). 

Pozycja Cena 

1) Dane topograficzne, nawigacyjne inne – pomiary terenowe GPS-RTK 

2) Ortoobrazy 

3) Wektoryzacjia linii brzegowej zweryfikowana metodą GPS-RTK 

554 000  

4) Dane batymetryczne 

- Pomiar wybranych sekcji toru wodnego – za 1 km 52 000PLN 

- Szacunkowy akwen do pozyskania danych batymetrycznych 10% całości 

– około 20km 

1 040 000  

Wycena 1 594 000  

Źródło: opracowanie własne. 

Dla potrzeb pozyskania i aktualizacji danych przez operatorów RIS należy przewidzieć 

konieczność zakupu mobilnego hydrograficznego zestawu pomiarowego. W skład tego 

zestawu powinien wejść: samochód terenowy, echosonda jednowiązkowa, sonar holowany, 

oprogramowanie do sondy jednowiązkowej i sonaru, geodezyjny zestaw pomiarowy GNSS, 

prądotwórczy agregat mobilny oraz notebook o klasie odporności IP65 do zadań terenowych. 

Łączny koszt zestawu szacuje się na kwotę 689.000 PLN. Szczegółową specyfikację mobilnego 

hydrograficznego zestawu pomiarowego przedstawiono w tabeli (Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3 Mobilny hydrograficzny zestaw pomiarowy. 

Pozycja Sztuk 

Samochód terenowy 1 

Echosonda jednowiązkowa 1 

Sonar holowany 1 

Oprogramowanie do sondy jednowiązkowej i sonaru 2 

Geodezyjny zestaw pomiarowy GNSS 1 

Prądotwórczy agregat mobilny 1 

Notebook o klasie odporności IP65 do zadań terenowych 1 

Wycena 689.000 PLN 

Źródło: opracowanie własne. 

3.9.2. Kodowanie komórek IENC 

Zadanie kodowania komórek realizowane będzie w oparciu o oprogramowanie do 

produkcji map IENC. W skład tego oprogramowania należy zaliczyć aplikację mobilną do 

pozyskiwania danych, aplikację do opracowania danych batymetrycznych, aplikację do 

opracowania mapy elektronicznej w standardzie S-57, aplikację do wydruku mapy w 

kompozycji zgodnej z S-52, S-57. Należy dodatkowo uwzględnić roczny kontrakt serwisowy 

wymienionych wyżej aplikacji, dodatkowy kontrakt serwisowy dla aplikacji do opracowania 

danych batymetrycznych i aplikacji do opracowania mapy elektronicznej, trzyletnią 

subskrypcję programu CAD, a także szkolenie z obsługi aplikacji do wydruku mapy. Łączny 

koszt oprogramowania do produkcji map IENC szacuje się na kwotę 237.000 PLN. Należy 

podkreślić, że niezbędna jest systematyczna aktualizacja oprogramowania systemowego, która 

dotyczy aktualizacji nowych baz danych IENC w tych modułach systemu, które wykorzystują 

je w celu wytworzenia obrazu mapy. Koszt aktualizacji zawarty jest w cenie aktualizacji całego 

systemu. Szczegółową specyfikację składników oprogramowania do produkcji map IENC 

przedstawiono w tabeli (Tabela 3.5). 

Tabela 3.4 Oprogramowanie do kodowania IENC. 

Pozycja Sztuk 

Aplikacja mobilna do akwizycji danych terenowych 1 

Aplikacja do opracowania danych batymetrycznych 1 

Aplikacja do opracowania mapy elektronicznej w standardzie S-57 1 

Aplikacja do wydruku mapy w kompozycji zgodnej z S-52, S-57 1 

Wycena 237.000 PLN 

Źródło: opracowanie własne. 

Proces kodowania komórek IENC obejmuje15 baz danych IENC, których łączny koszt 

wyniesie około 830.000 PLN. 
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Tabela 3.5 Kodowanie komórek IENC. 

Pozycja Cena 

1. Kodowanie 15 komórek IENC 830.000 PLN 

Źródło: opracowanie własne. 

 Całkowity koszt zakupu urządzeń i usług niezbędnych do produkcji map IENC, 

wykazanych w punktach 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, łącznie z kosztem zakupu sprzętu komputerowego 

wykazanego w punkcie 3.2.2 szacuje się na kwotę 3 455 000 PLN. 

3.9.3. Dystrybucja komórek IENC 

Zgodnie z przyjętym założeniem dystrybucja komórek IENC będzie realizowana w formie 

zadania własnego Centrum RIS.  

3.9.4. Aktualizacja IENC 

Koszt aktualizacji jednej komórki IENC szacuje się na kwotę 1.230 PLN miesięcznie. 

Przewiduje się, że obszar funkcjonowania systemu RIS będzie obejmował 25 komórek 

mapowych.  

Roczny koszt aktualizacji komórek istniejących i nowych wyniesie około 369.000 PLN.  

3.10. Koszty prac wdrożeniowych 

Koszty prac wdrożeniowych będą weryfikowane w czasie realizacji projektu. Należy 

uwzględnić koszt zarządzania projektem w wysokości około 1.300.000 PLN oraz koszt 

kontraktu serwisowego w wysokości około 634.000 PLN. Łączny koszt prac wdrożeniowych 

należy oszacować na kwotę 1.934.000 PLN. 

3.11. Koszty związane z utrzymaniem personelu obsługującego system RIS  

Na potrzeby przedstawienia kosztów eksploatacji i utrzymania systemu RIS oraz personelu 

zatrudnionego przy jego obsłudze, pogrupowano koszty według grup zawierającego paragrafy 

klasyfikacji budżetowej według poniższego schematu: 

Tabela 3.6 Szablon grup kosztów dla projektu Pełnego wdrożenia RIS dla granicznego i dolnego odcinka Odry. 

Paragraf Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej 
Grupy kosztów 

dla projektu 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 

środki trwałe do 3,5 tys. PLN) 

1 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

4260 Zakup energii 2 

4270 Zakup usług remontowych 3 

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 
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4300 Zakup usług pozostałych 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

5 

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie przez 

osoby prawne ekspertyz, analiz i opinii 

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 

4140 Wpłaty na PFRON 8 

4480 Podatek od nieruchomości 

4020 Wynagrodzenia osobowe członków służby 

cywilnej 

9 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

12 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 

15 

4410 Podróże służbowe krajowe 16 

4420 Podróże służbowe zagraniczne 

4430 Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) 17 

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 18 

Źródło: opracowanie własne. 

Według powyższej tabeli będą prezentowane w kolejnych rozdziałach zbiorcze 

oszacowane koszty dla poszczególnych składowych części projektu. 

Docelowo na potrzeby sprawnej obsługi systemu RIS przewiduje się osiągnięcie 

zatrudnienia w wymiarze 20 etatów. Oznacza to wzrost dotychczasowych kosztów 

ponoszonych na utrzymanie personelu przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w tym 

zakresie o równowartość 10 etatów. Rozwój systemu RIS i zwiększenie obszaru monitorowania 

rozszerzy zakres odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych. Wskazuje się na 

konieczność skalkulowania kosztów wynagrodzeń w sposób adekwatny do zakresu 

zwiększonych kompetencji, w tym szczególnie dla Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie, odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie systemu RIS. 

Na szacowany wzrost wydatków składa się głównie koszt wynagrodzeń wraz z narzutami. 

Dodatkowe zatrudnienie pociąga za sobą także zwiększone nakłady na pozostałe koszty 

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym koszt umundurowania i kombinezonów. Szacuje 

się, że zwiększeniu ulegną także wydatki pozaosobowe, związane z liczbą etatów, takie jak 

koszt wyposażenia biurowego dla pracownika, podróży służbowych, szkoleń oraz pozostałych 
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usług. Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów pracowniczych dla wybranych lat 

eksploatacji projektu (pełne zestawienie znajduje się w załączniku do niniejszego 

opracowania). 

Tabela 3.7 Całkowite koszty utrzymania personelu obsługującego RIS w wybranych latach trwania projektu (PLN). 

Paragraf 
Grupy kosztów dla 

projektu 
2020 2021 2025 2030 

4210 1 89 200 91 430 100 921 114 183 

4240 

4260 2 0 0 0 0 

4270 3 0 0 0 0 

4280 4 4 090 4 192 4 628 5 237 

4300 

4360 5 17 260 17 691 19 527 22 094 

4380 6 0 0 0 0 

4390 

4400 7 0 0 0 0 

4140 8 28 616 30 247 37 935 50 098 

4480 

4020 9 1 382 304 1 461 096 1 832 447 2 420 010 

4040 10 117 496 124 193 155 759 205 701 

4170 11 0 0 0 0 

3020 12 54 620 57 733 72 409 95 628 

4110 13 270 866 286 305 359 071 474 204 

4120 14 38 246 40 221 50 444 66 620 

4440 15 27 340 28 899 36 246 47 867 

4410 16 252 140 258 443 285 272 322 759 

4420 

4430 17 0 0 0 0 

4550 18 47 289 48 471 53 503 60 534 

RAZEM:   2 329 467 2 448 921 3 008 162 3 884 935 

Źródło: opracowanie własne. 

 Prognozę wysokości kosztów w latach przyszłych wykonano w cenach bieżących zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-

2020 stosując wskaźniki makroekonomiczne zawarte w aktualnych Wariantach rozwoju 

gospodarczego Polski z dnia 11 sierpnia 2015. Uzyskanie docelowej wielkości zatrudnienia do 

obsługi systemu RIS przewiduje się na rok 2020. 
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3.11.1. Koszty utrzymania pracowników Centrum RIS 

Planowana wielkość zatrudnienia w rozbudowanym Centrum RIS w Szczecinie wynosi 18 

etatów, co przy obecnym stanie kadrowym oznacza konieczność rekrutacji dodatkowych 

pracowników w wymiarze 8 etatów. Prognozowaną wielkość wydatków oparto na liczbie 

etatów, na które wystąpi zapotrzebowanie (założono zatrudnienie 1 pracownika 1 etat) oraz 

wysokości planowanego wynagrodzenia w Centrum RIS w 2020 roku dla poszczególnych 

stanowisk. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych oszacowano na poziomie obecnie obowiązujących stawek, w tym 1,8% dla 

ubezpieczenia wypadkowego. 

Tabela 3.8 Szacunek całkowitych kosztów płacy personelu Centrum RIS w 2020 roku (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 

4020 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 252 032 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 423 

4110 Składki ZUS 245 337 

4120 Składki na Fundusz Pracy 34 641 

4440 Odpisy na ZFŚS 24 605 

4140 Wpłaty na PFRON 25 754 

 RAZEM 1 688 792 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3.9 Szacunek całkowitych kosztów osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących utrzymania personelu 

Centrum RIS w 2020 roku (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 

3020 Umundurowanie 20 070 

3020 Kombinezony 20 070 

3020 Dofinansowanie okularów korekcyjnych 7 020 

3020 Zapewnienie wody 1 998 

 RAZEM 49 158 

Źródło: opracowanie własne. 

Przewiduje się, że zwiększenie liczby stanowisk obsługi systemu RIS w Szczecinie 

wygeneruje także dodatkowe koszty określone w tabeli (Tabela 3.10). 

Tabela 3.10 Szacunek pozostałych kosztów utrzymania personelu Centrum RIS w 2020 roku (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 Opis – poziom cen 2015 rok 

4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

80 280 Na postawie uśrednionej kwoty, koszt 

wyposażenia biurowego, 

gospodarczego, specjalistycznego 



369 

 

4280 Usługi zdrowotne 3 348 Uśredniony koszt 250 PLN/1,5 

roku/etat 

4360 Opłaty z tytułu usług 

telekomunikacyjnych 

12 042 Uśredniony koszt 50 PLN/m-c/etat 

4410 Podróże służbowe krajowe 49 338 Założono 5 wyjazdów 8 pracowników 

o koszcie 2500 PLN/rok 

4420 Podróże służbowe zagraniczne 177 588 Założono 3 wyjazdy o koszcie 3 000 

PLN/rok/wyjazd 

4550 Szkolenia członków korpusu 

służby cywilnej 

44 982 Założono średni koszt szkolenia 

2 000 PLN/etat/rok 

 RAZEM 367 578  

Źródło: opracowanie własne. 

Pełne zestawienie szacowanych kosztów dotyczących pracowników Centrum RIS w 

Szczecinie znajduje się w załączeniu do niniejszego opracowania. 

Tabela 3.11 Całkowite koszty utrzymania personelu w Centrum RIS, w wybranych latach (PLN). 

Paragraf 
Grupy kosztów 

dla projektu 
2020 2021 2025 2030 

4210 1 80 280 82 287 90 829 102 765 

4240 

4260 2 0  0  0  0  

4270 3 0  0  0  0  

4280 4 3 718 3 811 4 207 4 760 

4300 

4360 5 12 042 12 343 13 624 15 415 

4380 6 0  0  0  0  

4390 

4400 7 0  0  0  0  

4140 8 25 754 27 222 34 141 45 087 

4480 

4020 9 1 252 032 1 323 398 1 659 752 2 191 941 

4040 10 106 423 112 489 141 079 186 315 

4170 11 0  0  0  0  

3020 12 49 158 51 960 65 168 86 064 

4110 13 245 339 259 323 325 232 429 514 

4120 14 34 642 36 617 45 924 60 650 

4440 15 24 606 26 009 32 620 43 079 

4410 16 226 926 232 599 256 745 290 484 

4420 

4430 17 0  0  0  0  

4550 18 42 291 43 348 47 848 54 136 

RAZEM:   2 103 211 2 211 406 2 717 169 3 510 210 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.11.2. Koszty utrzymania pracowników w Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą 

W ramach realizacji projektu pełnego wdrożenia systemu RIS planowane jest utworzenie 

2-óch stanowisk operatorskich w Podcentrum w Kostrzynie nad Odrą, co wygeneruje 

zapotrzebowanie na 2-óch pracowników pełniących służbę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Na potrzeby opracowania przyjęto rozpoczęcie funkcjonowania Podcentrum od początku 2020 

roku. Wartość przewidywanych wydatków obliczono na podstawie liczby nowych etatów, 

wysokości planowanego wynagrodzenia w Podcentrum RIS w 2020 roku dla poszczególnych 

stanowisk a także w oparciu o aktualne wysokości stawek na ubezpieczenie społeczne, 

zakładając składkę na ubezpieczenie wypadkowe na poziomie 1,8%. 

Tabela 3.12 Szacunek całkowitych kosztów płacy personelu Podcentrum RIS w 2020 roku (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 

4020 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 272 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 073 

4110 Składki ZUS 25 527 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 604 

4440 Odpisy na ZFŚS 2 734 

4140 Wpłaty na PFRON 2 862 

 RAZEM 176 072 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3.13 Szacunek całkowitych kosztów osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących utrzymania personelu 

Podcentrum RIS w 2020 roku (PLN) 

Paragraf Koszt 2020 

3020 Umundurowanie 2 230 

3020 Kombinezony 2 230 

3020 Dofinansowanie okularów korekcyjnych 780 

3020 Zapewnienie wody 222 

 RAZEM 5 462 

Źródło: opracowanie własne 

Przewiduje się, że utworzenie stanowisk obsługi systemu RIS w Podcentrum w Kostrzynie nad 

Odrą wygeneruje także dodatkowe koszty określone w tabeli (Tabela 3.14): 

Tabela 3.14 Szacunek pozostałych kosztów przy zapewnieniu obsługi w wymiarze 2 etatów od 2020 roku (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 Opis – poziom cen 2015 rok 

4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

8 920 Na postawie uśrednionej kwoty, koszt 

wyposażenia biurowego, gospodarczego, 

specjalistycznego 

4280 Usługi zdrowotne 372 Uśredniony koszt 250 PLN/1,5 roku/etat 

4360 Opłaty z tytułu usług 

telekomunikacyjnych 

1 338 Uśredniony koszt 50 PLN/m-c/etat 
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4410 Podróże służbowe 

krajowe 

5 482 Założono 1 wyjazd 2 pracowników o koszcie 500 

PLN/rok 

4420 Podróże służbowe 

zagraniczne 

19 732 Założono 1 wyjazd o koszcie 2500 

PLN/rok/wyjazd 

4550 Szkolenia członków 

korpusu służby cywilnej 

4 998 Założono średni koszt szkolenia 2 000 

PLN/etat/rok 

Źródło: opracowanie własne. 

Pełne zestawienie kosztów utrzymania pracowników w Podcentrum RIS Kostrzyn nad 

Odrą zostało zamieszczone w załączniku do niniejszego opracowania. 

Tabela 3.15 Całkowite koszty utrzymania personelu w Kostrzynie nad Odrą, w wybranych latach (PLN). 

Paragraf 
Grupy kosztów 

dla projektu 
2020 2021 2025 2030 

4210 1 8 920 9 143 10 092 11 418 

4240 

4260 2         

4270 3         

4280 4 372 381 421 477 

4300 

4360 5 5 218 5 348 5 903 6 679 

4380 6         

4390 

4400 7         

4140 8 2 862 3 025 3 794 5 011 

4480 

4020 9 130 272 137 698 172 695 228 069 

4040 10 11 073 11 704 14 680 19 386 

4170 11         

3020 12 5 462 5 773 7 241 9 564 

4110 13 25 527 26 982 33 839 44 690 

4120 14 3 604 3 604 4 520 5 970 

4440 15 2 734 2 890 3 626 4 788 

4410 16 25 214 25 844 28 527 32 275 

4420 

4430 17         

4550 18 4 998 5 123 5 655 6 398 

RAZEM:  226 256 237 515 290 993 374 725 

Źródło: opracowanie własne. 

3.12. Koszty nadzoru (w tym Inżyniera Kontaktu) 

Przewidywane całkowite koszty nadzoru z uwzględnieniem Inżyniera Kontraktu szacuje 

się na 1 249 915 PLN, z czego zakłada się wydatkowanie 1 097 861 PLN w ramach projektu 

„Pełne wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry”. Zakłada się, że będą one 
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ponoszone proporcjonalnie do harmonogramu prowadzonych prac i dostaw podczas całego 

okresu realizacji zadań inwestycyjnych dla pełnego wdrożenia RIS. Koszt usług związanych z 

nadzorem oszacowano jako 6% wartości robót budowlanych i dostaw mając na uwadze stopień 

skomplikowania projektu, jego szeroki zakres geograficzny oraz konieczność zapewnienia 

ekspertów w wielu zróżnicowanych obszarach. 

Tabela 3.16 Planowane koszty nadzoru, w tym inżyniera kontraktu (PLN). 

Zadanie SUMA 2016 2017 2018 2019 2020 

Inżynier dla 

budowy siedziby 

UŻŚ oraz 

rozbudowy 

systemu RIS Odry 

1 097 861 109 787 329 358 329 358 329 358 0 

Źródło: opracowanie własne. 

3.13. Koszty eksploatacji systemu RIS 

Koszty eksploatacji systemu RIS dotyczą między innymi systemu telekomunikacyjnego. 

Dotyczy to konieczności ponoszenia opłat za zapasowe łącza komórkowe (14 łączy istniejących 

oraz 9 nowych łączy – miesięczny koszt jednego łącza około 50 PLN daje łączny koszt 

miesięczny około 1.150 PLN), stałych łączy internetowych w dziesięciu lokalizacjach w terenie 

(dwa nowe łącza w istniejącej części RIS i osiem łączy w nowej części RIS – łączny koszt 

miesięczny około 2400 PLN) i dwóch łączy w serwerowni (jedno łącze istniejące i jedno nowe 

– łączny koszt miesięczny około 1200 PLN), opłat za zajęcie pasa drogowego, studzienek i 

kanalizacji do nowych światłowodów (około 100 PLN za 1 km na miesiąc daje łączny koszt 

miesięczny około 450 PLN), opłat eksploatacyjnych istniejącego światłowodu około 2500 PLN 

miesięcznie. 

Razem koszty eksploatacji systemu telekomunikacyjnego wyniosą około 7.700 PLN 

miesięcznie (rocznie około 99.400 PLN). 

Koszty transmisji danych - miesięczny: 

1. dla budynków w Szczecinie (łącznie dla obecnego i nowego Centrum RIS):  

a. dwa łącza do serwerowni: 1200 PLN; 

b. opłaty eksploatacyjne dla istniejącego światłowodu: 2500 PLN; 

c. opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, dostępem do studzienek i 

kanalizacji -związane z nowymi światłowodami: 450 PLN. 

2. dla budynku Podcentrum:  

a. łącze stałe do Internetu: 240 PLN; 

b. zapasowe łącze komórkowe: 50 PLN. 
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3. dla urządzeń terenowych RIS: 

a. 22 zapasowe łącza komórkowe: 1100 PLN; 

b. 9 łączy stałych do Internetu: 2160 PLN.  

Poniżej przedstawiono zestawienie całkowitych wydatków eksploatacyjnych ponoszonych 

przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w związku z realizacją projektu pełnego 

wdrożenia RIS. 

Tabela 3.17 Zestawienie całkowitych kosztów obsługi RIS po pełnym wdrożeniu systemu według cen z 2020 roku (PLN). 

Paragraf 
Budynki 

Centrum RIS 

Urządzenia 

RIS 

Pracownicy 

RIS - 

Szczecin 

Podcentrum RIS 

Kostrzyn nad 

Odrą 

RAZEM 

RIS 

3020 0 0 49 158 5 462 54 620 

4010 0 0 0 0 0 

4020 0 0 1 252 032 130 272 1 382 304 

4040 0 0 106 423 11 073 117 496 

4110 0 16 869 245 339 25 527 287 735 

4120 0 2 499 34 642 3 604 40 745 

4140 0 0 25 754 2 862 28 616 

4170 0 83 618 0 0 83 618 

4210 284 130 90 340 80 280 8 920 463 670 

4260 266 630 5 500 0 1 607 273 737 

4270 27 930 51 547 0 0 79 477 

4280 0 0 3 718 372 4 090 

4300 405 791 2 101 248 0 82 2 507 121 

4360 16 055 43 615 12 042 5 218 76 930 

4380 0 0 0 0 0 

4390 0 149 398 0 0 149 398 

4400 58 198 415 000 0 4 978 478 176 

4410 0 0 49 338 5 482 54 820 

4420 0 0 177 588 19 732 197 320 

4430 6 365 181 445 0 0 187 810 

4440 0 0 24 606 2 734 27 340 

4480 7 604 0 0 0 7 604 

4550 0 0 42 291 4 998 47 289 

4700 0 0 0 0 0 

6050 0 0 0 0 0 

6060 0 0 0 0 0 

RAZEM 1 072 703 3 141 079 2 103 211 232 923 6 549 916 

Źródło: opracowanie własne. 

 Na potrzeby opracowania prognozy kosztów eksploatacji budynku Centrum RIS w 

Szczecinie, przyjęto następujące wielkości: 
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Dane liczbowe budynku w Szczecinie: 

Powierzchnia użytkowa 1 200 m2 

Powierzchnia wykorzystywana na potrzeby RIS 70% 

Powierzchnia wykorzystywana przez UŻŚ 30% 

Stan zatrudnienia dla RIS 18 etatów 

Stan zatrudnienia dla UŻŚ 13 etatów 

 Koszty szacowano stosując wskaźniki inflacji zawarte w Wariantach rozwoju 

gospodarczego Polski z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Ponieważ Urząd Żeglugi Śródlądowej w 

Szczecinie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma prawa do jego odzyskania. 

W związku z tym przedstawione ceny zawierają podatek VAT. 

 Łączne koszty drobnego wyposażenia o wartości poniżej 3 500 PLN w nowym budynku 

Centrum RIS / siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej szacuje się na poziomie 405 900 PLN. 

Przyjęto proporcjonalny podział nakładów według udziału w użytkowanej powierzchni. W 

oparciu o powyższe założenie, oszacowano sumaryczny koszt drobnego wyposażenia 

przypadający na system RIS w wysokości 284 130 PLN. Wskazuje się na konieczność 

poniesienia powyższego wydatku w pierwszym roku funkcjonowania systemu RIS. 

Na podstawie aktualnie obowiązujących stawek poszczególnych mediów oraz cen 

rynkowych usług obcych obliczono prognozowane wartości wydatków na utrzymanie 

budynku, w którym planowane jest utworzenie nowego Centrum RIS. Za wyjątkiem kosztów 

wody i ścieków, pozostałe przyporządkowano proporcjonalnie do zakładanej wielkości 

wykorzystywanej powierzchni użytkowej. Wydatki na wodę rozdzielono przyjmując jako 

wyznacznik stan zatrudnienia w podziale na Urząd Żeglugi Śródlądowej i system RIS. 

Tabela 3.18 Szacowany koszt wody i energii dla nowej siedziby Centrum RIS w Szczecinie (PLN). 

Koszt 

2015 2020 

RAZEM 
UŻŚ w 

Szczecinie 
RIS RAZEM 

Ogrzewanie i C.W.U.         

Moc grzewcza [kW]       100 

Zużycie ciepła (GJ)   691 

Cena (PLN/GJ) 45,42 50,64 

Opłata stała za moc [PLN/MW/m-c] 7 025 7 832 

Stała stawka opłaty za usługi 

przesyłowe (PLN/MW/m-c) 

4 923 5 489 

Stała stawka opłaty za usługi 

przesyłowe [PLN/GJ] 

22 25 

Ciepła woda użytkowa [m3] 539 601 

Koszt roczny [PLN] 61 467 20 657 48 199 68 856 
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Energia elektryczna         

Zużycie jednostkowe [kWh]       23 

koszt [PLN/kWh] 0,54     0,60 

Ilość kWh (energia elektryczna - 

oświetlenie + komputery) 

      54 844 

Ilość kWh (klimatyzacja)       30 999 

Koszt roczny [PLN]   15 505 36 177 51 682 

Woda i ścieki         

Liczba użytkowników [osoby]   13 18 31 

Jednostkowe zużycie wody 

[m3/osobę/rok] 

  15 15 15 

Cena woda + ścieki [PLN] 11,00 12,26 12,26 12,26 

Koszt roczny [PLN]   2 391 3 311 5 703 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Studium wykonalności dla pełnego wdrożenia RIS. 

Tabela 3.19 Szacowany koszt usług pozostałych dla nowej siedziby Centrum RIS w Szczecinie (PLN). 

Usługi pozostałe 

2015 2020 

RAZEM 
UŻŚ w 

Szczecinie 
RIS RAZEM 

Wywóz śmieci         

Ilość pojemników / m-c       4 

Pojemność pojemnika [m3]       1,1 

Koszt wywozu pojemnika [PLN] - 

odbiór 1 raz w tygodniu 

79,24     88,35 

Koszt roczny [PLN]   5 513 12 863 18 376 

Utrzymanie czystości oraz przyległych terenów 

zielonych 

      

Stawka jednostkowa [PLN/m3/m-c] 7,13 7,95 7,95 7,95 

Powierzchnia całkowita [m2]   360,00 840,00 1 200,00 

Koszt roczny [PLN]   34 341 80 129 114 470 

Ochrona i portiernia         

Stawka PLN/m2/m-c 7,00 7,80 7,80 7,80 

Powierzchnia całkowita [m2]   360,00 840,00 1 200,00 

Koszt roczny [PLN]   33 715 78 668 112 383 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Studium wykonalności dla pełnego wdrożenia RIS. 

Tabela 3.20 Szacowany koszt podatku i opłat dla nowego budynku Centrum RIS w Szczecinie (PLN). 

Podatki i opłaty dotyczące 

nieruchomości 

2015 2020 

RAZEM UŻŚ w Szczecinie RIS RAZEM 

Podatek od nieruchomości         

Powierzchnia całkowita [m2]   360,00 840,00 1 200,00 

Stawka podatku od budynków 

[PLN/m2] 

7,73 7,73 7,73 7,73 

Powierzchnia działki [m2]   480,00 1 120,00 1 600,00 

Stawka podatku od gruntów 

[PLN/m2] 

0,46 0,46 0,46 0,46 
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Koszt roczny [PLN]   3 004 7 008 10 012 

Opłata za trwały zarząd         

Stawka [PLN/rok] 852     852 

Koszt roczny [PLN]   256 596 852 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Studium wykonalności dla pełnego wdrożenia RIS. 

Wysokość należnego podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie XXXV/1067/13 

Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie stawek podatku od 

nieruchomości. Zarówno opłat za trwały zarząd jak i podatek, ze względu na swój charakter, 

nie były indeksowane. W przypadku kosztu administrowania szacunki przyjęto na podstawie 

wydatków dotyczących budynku o podobnych parametrach. Wartość kosztów 

przyporządkowano według użytkowanej powierzchni. 

Do kosztów utrzymania nowego budynku mieszczącego Centrum RIS zaliczono także 

usługi remontowe oraz ubezpieczenie. W ramach prac konserwacyjnych ujęto koszty 

przeglądów dźwigów osobowych, systemu klimatyzacji, a także serwis monitoringu. Całkowite 

roczne wydatki na bieżące usługi remontowe dotyczące nowej siedziby Centrum RIS szacuje 

się na poziomie 39,9 tys. PLN. 

Tabela 3.21 Szacowany koszt usług remontowych dla nowej siedziby Centrum RIS w Szczecinie (PLN). 

Usługi remontowe 

2015 2020 

RAZEM 
UŻŚ w 

Szczecinie 
RIS RAZEM 

Remonty (PLN)     0 

Konserwacje, utrzymanie, przeglądy, 

serwis [PLN] 

  39 900 

Koszt roczny [PLN]   11 970 27 930 39 900 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Studium wykonalności dla pełnego wdrożenia RIS 

Coroczną wysokość wydatków na składkę ubezpieczenia budynku oraz umieszczonych w 

nim urządzeń oszacowano w odniesieniu do wartości odtworzeniowej. Odpowiednio dla 

zdarzeń losowych (OC i ogień) oraz dewastacji, przyjęto stawkę według ryczałtu, natomiast dla 

urządzeń zlokalizowanych w Centrum RIS założono koszt ubezpieczenia w wysokości 0,2% 

wartości majątku. 

Tabela 3.22 Szacowany koszt ubezpieczenia nowego budynku Centrum RIS w Szczecinie (PLN). 

Ubezpieczenie 

2015 2020 

RAZEM 
UŻŚ w 

Szczecinie 
RIS RAZEM 

Ubezpieczenie budynku         

Stawka ubezpieczenia [udział wartości] 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Ubezpieczenie dewastacja [PLN/rok]   300 700 1 000 

Wartość całkowita [PLN] 8 447 400 2 534 220 5 913 180 8 447 400 
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Koszt roczny [PLN]   807 1 883 2 689 

Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia         

Stawka ubezpieczenia [%] 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

Urządzenia RIS i wyposażenie budynku 

[PLN] 

  960 420 2 240 980 3 201 400 

Koszt roczny [PLN]   1 921 4 482 6 403 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3.23 Szacowane koszty eksploatacyjne nowego budynku Centrum RIS w Szczecinie (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 

4260 Ogrzewanie i C.W.U. 48 199 

4260 Energia elektryczna 36 177 

4260 Woda i ścieki 3 311 

4300 Wywóz śmieci 12 863 

4300 Utrzymanie czystości 80 129 

4300 Ochrona i portiernia 78 668 

4480 Podatki i opłaty dot. nieruchomości 7 008 

4270 Usługi remontowe 27 930 

4430 Ubezpieczenie 6 365 

4360 Usługi telekomunikacyjne 16 055 

 Koszt roczny [PLN] 316 705 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3.24 Szacowane koszty eksploatacyjne budynku Centrum RIS na Placu Stefana Batorego 4 w Szczecinie (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 

4260 Koszt energii 178 943 

4400 Opłata za najem powierzchni 16 800 

 Koszt roczny [PLN] 195 743 

Źródło: opracowanie własne. 

Szacunki kosztów eksploatacyjnych siedziby Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą 

opracowano na podstawie obecnie ponoszonych kosztów dla tej lokalizacji przez Urząd Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie. Założono pozyskanie niezbędnych pomieszczeń w Kostrzynie nad 

Odrą na potrzeby RIS o wielkości 23,70 m2. 

Tabela 3.25 Szacowane koszty eksploatacyjne siedziby Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą (PLN). 

Paragraf Koszt 2020 

4260 Ogrzewanie i C.W.U. 903 

4260 Energia elektryczna 639 

4260 Woda 65 

4300 Ścieki 82 

4400 Czynsz najmu 4 978 

4360 Usługi telekomunikacyjne 3 880 

 Koszt roczny [PLN] 10 547 

Źródło: opracowanie własne. 
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Szacunki w zakresie czynszu najmu oparto na cenie powierzchni użytkowej w podobnej 

lokalizacji. Założono ponoszenie opłaty czynszowej za całą wykorzystywaną powierzchnię. 

Przewiduje się, że rozpoczęcie eksploatacji sytemu RIS w ramach pełnego wdrożenia 

wygeneruje oprócz kosztów związanych z budynkami i personelem, także wydatki w zakresie 

utrzymania i codziennego funkcjonowania urządzeń będących elementami systemu RIS. 

Poniżej przedstawiono szacunki rocznych kosztów związanych z użytkowaniem nowej 

infrastruktury zlokalizowanej poza siedzibami Centrum i Podcentrum RIS. 

Tabela 3.26 Szacowane wydatki eksploatacyjne dotyczące urządzeń systemu RIS (PLN). 

Paragraf Koszt funkcjonowania urządzeń 2020 

4260 Koszt energii 5 500 

4270 Usługi konserwacyjne 51 547 

4300 Serwisowanie, nadzór i aktualizacje 2 101 248 

4360 Opłaty za transfer danych 43 615 

4400 Koszt dzierżawy 415 000 

4430 Ubezpieczenie 181 445 

Źródło: opracowanie własne. 

 Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie prognozowanych całkowitych kosztów 

eksploatacji według grup paragrafów w różnych fazach funkcjonowania projektu. Przewiduje 

się, że najwyższe nakłady związane z eksploatacją będą przeznaczane na usługi obce oraz 

wynagrodzenia pracowników. Pełne zestawienie prognozowanych kosztów operacyjnych 

stanowi załącznik niniejszego opracowania. 

Tabela 3.27 Całkowite koszty eksploatacji systemu RIS w wybranych latach (PLN): 

Paragraf 
Grupy kosztów 

dla projektu 
2020 2021 2025 2030 

4210 1 463 670 184 029 203 135 229 828 

4240 

4260 2 273 737 280 580 309 709 350 408 

4270 3 79 477 81 464 89 922 101 738 

4280 4 2 511 211 2 573 991 2 841 206 3 214 564 

4300 

4360 5 76 930 78 853 87 039 98 476 

4380 6 149 398 153 133 169 030 191 242 

4390 

4400 7 478 176 490 130 541 012 612 104 

4140 8 36 220 38 041 46 540 59 834 

4480 

4020 9 1 382 304 1 461 095 1 832 446 2 420 007 

4040 10 117 496 124 193 155 758 205 701 
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4170 11 83 618 85 708 94 605 107 037 

3020 12 54 620 55 986 61 799 69 920 

4110 13 287 735 304 136 381 435 503 740 

4120 14 40 745 43 067 54 013 71 332 

4440 15 27 340 28 898 36 243 47 864 

4410 16 252 140 258 444 285 274 322 761 

4420 

4430 17 187 810 192 505 212 490 240 413 

4550 18 47 289 48 471 53 503 60 533 

RAZEM:   6 549 916 6 482 724 7 455 159 8 907 501 

Źródło: opracowanie własne. 

3.14. Harmonogram wydatków systemu RIS 

Wykonanie prac budowlanych i dostawa sprzętu do pełnego wdrożenia RIS granicznego i 

dolnego odcinka Odry przewidywane jest do realizacji w latach 2016 – 2019. Wydatkowanie 

środków zostało wstępnie przewidziane na okres 2016 – 2020. W trakcie realizacji przewiduje 

się dokonywanie płatności pośrednich podczas budowy nowego Centrum RIS / siedziby Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Wydatki na rozbudowę infrastruktury technicznej systemu 

planuje się na 2019 rok. Także w tym okresie planuje się wykonanie niezbędnych prac w 

Podcentrum RIS w Kostrzynie nad Odrą, co według założeń umożliwi uruchomienie pełnego 

systemu RIS od 2020 roku. Szczegółowy szacowany harmonogram wydatków w ramach 

projektu „Pełnego Wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry” przedstawia 

poniższa tabela: 

Tabela 3.28 Harmonogram wydatków na realizację projektu pełnego wdrożenia systemu RIS (PLN). 

Lp. Zadanie SUMA 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej, 

uzyskanie 

decyzji i 

pozwoleń na 

budowę siedziby 

Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej 

oraz rozbudowę 

systemu RIS 

295 000 280 000 0 0 15 000 0 

2 Budowa 

siedziby Urzędu 

Żeglugi 

Śródlądowej 

oraz rozbudowa 

18 297 680 250 000 2 084 754 2 364 481 13 598 445 0 
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systemu RIS 

Odry 

3 Inżynier dla 

budowy 

siedziby UŻŚ 

oraz rozbudowy 

systemu RIS 

Odry 

1 097 861 109 787 329 358 329 358 329 358 0 

4 Koszty 

zarządzania 

1 300 000 282 610 339 130 339 130 339 130 0 

5 Promocja 200 000 25 000 46 500 46 500 82 000 0 

  RAZEM: 21 190 541 947 397 2 799 742 3 079 469 14 363 933 0 

Źródło: opracowanie własne. 

Poza zakresem zadania, które jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego zidentyfikowano konieczne do poniesienia nakłady związane z opracowaniem 

map IENC w wysokości szacunkowej 3 455 000 PLN oraz budową nowego budynku Centrum 

RIS / Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w części dotyczącej UŻŚ o wartości około 

2 806 274 PLN. Ponadto przedmiot oddzielnego zamówienia będzie stanowiło wyposażenie 

Centrum i Pocentrum RIS omówione w rozdziałach 3.2.2. oraz 3.3.2. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA     

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowanie i wykonaniem 

zamierzenia inwestycyjnego. 

1.1. Przepisy prawne Unii Europejskiej 

1. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. 

2. Dyrektywa Parlamentu 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych 

drogach wodnych we Wspólnocie, Dz. U. UE L 255/152, 2005. 

3. 2006/87/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca 

dyrektywę Rady 82/714/EWG 

4. 2006/137/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków 

żeglugi śródlądowej. 

5. Rozporządzenie Komisji 414/2007/WE z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych 

technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług 

informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na 

śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dz. U. UE L 105/1, 2007. 

6. Rozporządzenie Komisji 415/2007/WE z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji 

technicznej, dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 

dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych 

usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dz. U. 

UE L 105/35, 2007. 

7. Rozporządzenie Komisji 416/2007/WE z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji 

technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 

2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, Dz. U. UE L 105/88, 2007. 

8. Rozporządzenie Komisji 164/2010/WE z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji 

technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których 

mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
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zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we 

Wspólnocie, Dz. U. UE L 57/1, 2010. 

9. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 

swobodnego przepływu danych, Dz. U. UE L 281/31. 

10. Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca 

przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności 

elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) Dz. U. UE L 201, 

31/07/2002. 

11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji 

technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 

2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie Dz. U. UE L 

57/1. 

12. Dyrektywa 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej Dz. Urz. WE L 21 z 

29.01.1976. 

13. Dyrektywa 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą 

śródlądową Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991. 

14. Dyrektywa 96/50/EWG z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków 

uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu rzeczy, towarów i 

pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie Dz. Urz. WE L 235 z 

17.09.1996. 

15. Dyrektywa 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów 

egzaminacyjnych dla doradców spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i 

śródlądowym transporcie rzeczy niebezpiecznych Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000. 

16. Dyrektywa 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania 

techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dz. U. WE L 301 z 28.10.1982. 

17. Dyrektywa 80/1119/EWG z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie sprawozdań statystycznych 

dotyczących przewozu rzeczy po wodnych drogach śródlądowych Dz. Urz. WE L z 

15.12.1980. 

18. Dyrektywa 87/540/EWG z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie dostępu do zawodu 

przewoźnika towarów drogą wodną w transporcie krajowym i międzynarodowym i 
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wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 

posiadanie kwalifikacji do tego zawodu Dz. Urz. WE L 322 z 12.11.1987. 

19. Dyrektywa 2005/44/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług 

informacji rzecznej ( RIS ) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dz. Urz. 

WE L 255 z 30.09.2005. 

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/87/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. 

ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca 

dyrektywę Rady 82/714/EWG, Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.2006. 

21. Dyrektywa 2006/137/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE 

ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dz. Urz. WE L 389 

z dnia 30.12.2006. 

22. Dyrektywa 2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi 

śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii 

Europejskiej Dz. Urz. WE L 166 z dnia 27 06.2008. 

23. Dyrektywa 2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE 

ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dz. Urz. WE L 255 

z 23.09.2008. 

24. Dyrektywa 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE 

ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dz. Urz. WE L 32 z 

31.01.2009. 

25. Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z 24 kwietnia 2009 zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi 

śródlądowej Dz. Urz. WE L 109 z 30.4 2009. 

26. Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. sprawie 

zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych 

montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach Dz. Urz. WE 

L 57 z 27.02 1998. 

27. Dyrektywa 2004/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach 

samojezdnych nieporuszających się po drogach Dz. Urz. WE L 146 z 25.06.2004. 
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28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 

r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE Dz.U UE 

L257/73 z 28.08.2014 r. 

1.2 Umowy międzynarodowe 

1. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec 

o żegludze śródlądowej z dnia 8 listopada 1991 r.  

2. Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w 

dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 19 

maja 1992 r. 

3. Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem 

pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Wspólnotą 

Europejską, sporządzona we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r. 

1.3 Polskie przepisy prawne w randze ustawy 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 123, poz. 

1458). 

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 

33, poz. 179). 

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 

5. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu 

Rezerwowym (Dz. U. 2002, Nr 199, poz.1672). 

6. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

812). 

7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 930). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.). 

10. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.). 
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11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.). 

12. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 r. Nr 81, poz. 

351, z późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 

z późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 880). 

19. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715). 

20. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240 z późn. zm.). 

21. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz.652) 

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 1989 r. Nr 30 

poz. 163, z późn. zmianami). 

23. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 r. Nr 163 

poz. 981 z późn. zmianami). 

24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 r. poz. 613). 

25. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330). 

26. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 

1054).  

27. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 168). 

28. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2015 

r., poz. 111). 

29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182 z późn. zm.) 
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1.4  Polskie przepisy prawne w randze rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, 

poz. 2072). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w 

sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi 

śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 77, poz. 831 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 639). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych (Dz. U. 2002 r. Nr 77, poz. 695). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na 

śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 53). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. 

Nr 130, poz. 874) . 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu 

śródlądowych dróg wodnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 32, poz. 172). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 

stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza 

się usługi informacji rzecznej (RIS) (Dz. U. z 2013 r., poz. 80).  

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego 

miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS) (Dz. U. z 2012 r., poz. 58). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie 

udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej 

(RIS) (Dz. U. z 2014 r., poz. 155). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i 

sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji 

wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 879). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880). 
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13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz.1883). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 

zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
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dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1146). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 

75, poz. 690, z późn. zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać komunikacyjne obiekty budowlane 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.). 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 

r. Nr 124, poz. 1030). 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.). 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

31. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596). 

33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 

z późn. zm.). 
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34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 

35. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 

987 z późn. zm.). 

36. Zarządzenie Nr 32 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

(Dz. Urz. MTiGM z 2012 r., poz. 26). 

37. Zarządzenie nr 36 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

38. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861). 

39. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 82). 

40. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 459) 

41. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952). 

1.5  Przepisy prawa miejscowego 

1. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 

r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej 

i rzeki Nysy Łużyckiej./ Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94 

, poz. 2704 . 

2. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. 

w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych. 
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3.  Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 

r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej 

i rzeki Nysy Łużyckiej, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, 

poz. 2704. 

4. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie 

uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy 

Łużyckiej. 

1.6  Inne opracowania 

1. Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. z dnia 22 stycznia 

2013 r. 

2. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 

2030, Warszawa, 11 stycznia 2013 r. 

3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. 

4. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, Warszawa, czerwiec 2014 r. 

5. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin, czerwiec 

2010 r. 

6. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 

2020 r., Zielona Góra, grudzień 2005 r. 

1.7  Standardy 

1. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50130-4: 2012, Systemy alarmowe - Część 4: 

Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące 

odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji 

napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych. 

2. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50132-1: 2010, Systemy alarmowe - Systemy 

dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe. 

3. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50132-5: 2002, Systemy alarmowe - Systemy 

dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja. 

4. Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 50132-7, Systemy alarmowe, Systemy dozorowe 

CCTV stosowane w zabezpieczeniach, Część 7: Wytyczne stosowania. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 
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5. Polski Komitet Normalizacyjny PN-B-03204:2002 -Konstrukcje stalowe - Wieże i maszty 

- Projektowanie i wykonanie. 

6. Polski Komitet Normalizacyjny PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - 

Obciążenie wiatrem. 

7. Polski Komitet Normalizacyjny PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem. 

8. Polski Komitet Normalizacyjny PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

środowiskowe - Obciążenie temperaturą. 

9. Polski Komitet Normalizacyjny PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych - Ochrona specjalna. 

10. Polski Komitet Normalizacyjny PN-65/L-49002 Ruch lotniczy - Oznaczanie naziemnych 

przeszkód lotniczych. 

 

  



392 

 

 

  



393 

 

2 Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.1  Mapy zasadnicze 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie aktualnych map zasadniczych, 

opatrzonych klauzulą o przydatności do celów projektowych, w zakresie niezbędnym dla 

realizacji przedmiotu Zamówienia, jest objęte zakresem Zamówienia. Koszt powyższych prac 

Wykonawca ujmie w cenie oferty. 

2.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia wież i 

masztów 

Wykonanie badań gruntowo - wodnych i dokumentacji koniecznej dla ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia dla wież i masztów jest objęte zakresem 

Zamówienia. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.  

2.3  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Przedmiot Zamówienia obejmuje przygotowanie wymaganych dokumentów oraz 

uzyskanie przez Wykonawcę opinii, zaleceń, uzgodnień i pozwoleń konserwatora zabytków, w 

zakresie wynikającym z przepisów. Roboty w rejonach wskazanych przez konserwatora 

zabytków należy prowadzić pod jego nadzorem.  

Koszt powyższych prac i opłat za nadzór konserwatora zabytków Wykonawca ujmie w 

cenie oferty. 

2.4  Inwentaryzacja zieleni.  

Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia, uzyskanie zgody na 

usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a także usunięcie i 

zagospodarowanie drzew, w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, jest 

objęte zakresem Zamówienia.  

Dotyczy to również zakresu robót związanych z budową budynku Centrum RIS / Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (wraz z sieciami, przyłączami, parkingiem i zjazdem z drogi 

publicznej), dla którego inwentaryzacja i wykaz drzew do usunięcia zostały wykonane w 

ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla tego obiektu.  

Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie Oferty.  
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Roboty należy prowadzić przy zachowaniu w maksymalnym możliwym stopniu 

istniejącego zadrzewienia, obowiązkowo należy zachować okazy ustanowione pomnikami 

przyrody. 

2.5  Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Przedmiot Zamówienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich danych 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie 

raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w zakresie wynikającym z 

przepisów. 

Zakres Zamówienia obejmuje pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, w 

zakresie jaki będzie konieczny dla uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień i/lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów.  

Przepisy dotyczące postępowania środowiskowego dla realizacji przedsięwzięcia zostały 

zawarte w: 

1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  

2. Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

określa: 

1. rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko, dla 

których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnie 

wymagany,  

2. rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko, 

dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest warunkowy 

i uzależniony od opinii organów biorących udział w postępowaniu środowiskowym 

Zgodnie z art.71. ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.. poz.1235 z późn. zm.), przedsięwzięcia 

zawsze mogące i potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Zgodnie z art. 59.1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

obligatoryjnie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko natomiast w 

przypadku przedsięwzięć potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko o 

przeprowadzeniu procedury OOŚ decyduje organ prowadzący postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.96.1 w/w ustawy, 

mogą wymagać również przedsięwzięcia nie kwalifikujące się do przedsięwzięć mogących 

zawsze i potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz te, które nie są bezpośrednio związane 

z ochroną Obszarów Natura 2000. 

Zgodnie z w/w artykułem, w przypadku gdy organ prowadzący postępowanie w sprawie 

wydania decyzji wymaganej przed realizacją przedsięwzięcia, uzna że przedsięwzięcie może 

oddziaływać na obszary Natura 2000, postanowieniem może nałożyć na inwestora /wykonawcę 

obowiązek złożenia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia. 

Procedura ta może dotyczyć np. budowy budynków pomocniczych/administracyjnych 

zlokalizowanych w obszarach lub w pobliżu Obszaru Natura 2000 lub obszarów szczególnie 

chronionych. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagane jest przed 

uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1pkt 1 w/w ustawy, tj.: decyzji o pozwoleniu 

na budowę czy decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (…) – wydawanych na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zm.). 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie 

z zapisami art. 73 ust.1 ustawy OOŚ, wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie 

realizacji przedsięwzięcia - inwestor/wykonawca. 

W związku z czym inwestor/wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji 

przedsięwzięcia powinien wystąpić do organów wymienionych w art. 75.1. w/w ustawy, z 

wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.  

Zgodnie z art.74.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), do pisemnego wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia należy dołączyć 

kartę informacyjną przedsięwzięcia- KIP. (art.74.1. ustawy OOŚ) wraz z: 
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 poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na 

który przedsięwzięcie będzie oddziaływać  

 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,  

 załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia. 

W przypadku gdy organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska do wniosku należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli taki plan został uchwalony, albo informacje o jego braku. 

Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), określa art. 3.1. pkt5 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 

KIP jest to dokument zawierający podstawowe dane i informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

 rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; 

 powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szata roślinną; 

 rodzaju technologii; 

 ewentualnych wariantach przedsięwzięcia; 

 przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii; 

 rozwiązaniach chroniących środowisko; 

 rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; 

 możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

 obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia, w tym Obszary Natura 2000. 

Ponadto w KIP powinny znaleźć się informacje odnośnie oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska, które zostały ujęte w dokumentach powiązanych z przedsięwzięciem 

jak np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie mogącego 

oddziaływać na środowisko, stwierdzi że realizacja przedsięwzięcia może mieć wpływ na stan 

i jakość środowiska, na mocy art.63.1. postanowieniem może na inwestora /wykonawcę 

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tj. obowiązek 

wykonania raportu OOŚ. 

Zakres raportu OOŚ określa art. 66.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Wykonanie 

oceny oddziaływania na środowisko (raportu OOŚ) może być związane z wykonaniem badań 

tj. pomiarów hałasu, pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, pomiarów natężenia PEM 

czy badań jakości wód. Rodzaj i sposób wykonania badań zostanie określony przez organ 

prowadzący postępowanie administracyjne. 

Dla przedsięwzięć zawsze mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko 

inwestor/wykonawca wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach składa gotowy raport OOŚ lub zamiast raportu może złożyć kartę 

informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapytaniem o zakres raportu (art.69.1). Ustalenie zakresu 

raportu jest obowiązkowe w przypadku, gdy przedsięwzięcie może oddziaływać 

transgranicznie. 

2.6  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych. 

Zakres Zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji istniejących 

obiektów i urządzeń w zakresie, jaki będzie konieczny dla prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie 

oferty. 

2.7  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową budynku Centrum RIS / 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, łącznie z pozwoleniem na budowę oraz innymi 

pozwoleniami, porozumieniami, zgodami, warunkami technicznymi i realizacyjnymi, 

uzyskanymi w zakresie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej tego budynku.  

Wykonawca w zakresie Zamówienia uzyska wszystkie konieczne porozumienia, zgody lub 

pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem do istniejących 

sieci - zarówno dla tych obiektów, które będą budowane lub przebudowywane lub 
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remontowane, jak i dla tych, które będą potrzebne dla celów budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy także weryfikacja porozumień, zgód, pozwoleń i warunków dotyczących 

budowy budynku Centrum RIS/ Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przekazanych przez 

Zamawiającego i w razie potrzeby uzyskanie nowych porozumień, zgód, pozwoleń lub 

warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem tego budynku do 

istniejących sieci. 

Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie Oferty.  

2.8  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

Zamówienie będzie realizowane ze środków publicznych, w tym z Funduszu Spójności, w 

ramach Projektu „Pełne wdrożenie RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry”. 
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ABSTRACT 

The functional-utility program of full implementation of RIS of border and lower section of the 

Oder presents the concept of the construction of the system allowing for the achievement of 

assumptions resulting from analytical works, including the results of the pilot implementation, 

the expectations of the Employer and own analyses of the Contractor. The Feasibility Study 

and comments made by the Employer (including comments made by RIS operators) was the 

basic material for further consideration. As part of the works, functional and technological 

solutions were suggested for the entire system, taking the modernization of the existing 

infrastructure and the implementation of a new one into account. It is assumed that the presented 

functional-utility program will be the basis for the development of the Terms of Reference in 

the tender for the Contractor of the RIS of the lower section of Oder. 

The full implementation of the RIS is designed to introduce river information services in a 

wider area compared with the pilot implementation and to develop the scope of provided 

services. The works are to be based on the base of technologies checked in the pilot 

implementation, including conclusions which will allow in particular to increase the 

ergonomics of the system. The provision of information services that will make it possible to 

increase safety on inland waterways and will significantly increase the level of access and 

harmonization of navigation information. 

The scope of this abstract reflects the structure of the entire document content containing the 

most important conclusions for particular elements in the condensed form. The aim and the 

assumptions of the project, the location and spatial scope, legal and formal conditions, hardware 

and software functionality and infrastructure connected with the acquisition and transmission 

of data and the provision of services was described. 

Pilot implementation analysis 

The pilot implementation of the RIS system for the lower section of the Oder took place in 

December 2013. The launching of the first river information services in Poland was the essence 

of the implementation. It focused on fairway information services (FIS) and traffic information 

services (TIS). In that scope the implemented system allowed to produce and make available 

inland electronic navigational charts (Inland ENC), provide notices to skippers services (NtS), 

make available hydrometeorological information and monitor navigation situation on fairways 

mainly carried out by AIS, DGPS and VHF technologies and supported by surveillance cameras 

and radars. Therefore, all so-called key RIS technologies further complemented by base 

technologies (cameras, VHF and radar) were introduced. 
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Services from the group of calamity abatement support, information for the observance of the 

law by ensuring monitoring of traffic on waterways were also described in fragmentary manner. 

The service connected with statistics generation was also provided in a limited scope. 

In terms of area the scope of the pilot implementation was limited to the waters in which its 

introduction was mandatory. In practice, it means not quite 100km of waterway in the area of 

the lower section of the Oder. 

Summarizing the analysis of the result of the pilot implementation presented in subsection 1.1.1, 

it should be stated that the technological assumptions adopted for the fulfilment of the project 

were correct. Supplied system components allow to provide assumed RIS at a satisfactory level. 

At the same time, the elements which can be optimized to better use the potential of RIS which 

should be included in the full implementation  were also indicated. A part of comments also 

had a non-functional nature and mainly concerns local limitations of RIS Centre and the 

organisation of warranty service.  

Location and spatial scope 

As a result of the analysis of the influence of fulfilment of possible area variants, so-called 

optimum variant being a compromise between the increase of the territorial scope of the full 

implementation of RIS and the optimization of the costs of the project in relation to the achieved 

benefits in the form of launched services was chosen. This variant assumes the increase of the 

RIS area by 117km upriver up to the motorway bridge in Świecko. All in all the area of the full 

implementation of RIS ( together with the area already included in the pilot implementation) 

covers the following basins: 

 Dąbie lake up to the border with internal sea waters – 9.5 km; 

 the Oder river from the motorway bridge in Świecko up to the Ditch Klucz-Ustowo and 

further as the Regalica River up to the mouth of Dąbie lake – 161.6 km; 

 the Western Oder river from the weir in Widuchowa up to the border with internal sea 

waters together with lateral branches – 33.6 km; 

 the Ditch Klucz-Ustowo which connects the Eastern Oder river with the Western Oder 

river – 2.7 km; 

 the Parnica river and the Parnicki Ditch from the Western Oder river up to the border 

with internal sea waters – 6.9 km 

 the section of the Warta river from the Water Supervision in Świerkocin up to the mouth 

of the Warta river – 28.5 km. 
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The total length of waterways is 242.9 km. In the adopted concept contact points of inland 

waters with sea waters in Szczecin (Trasa Zamkowa (the castle route), the bridge on the Parnica 

river and the mouth of the Babina river to the Oder river) are the border points of RIS in the 

north and the motorway bridge in Świecko is the border point of RIS in the south. It is worth 

emphasising that apart from the Oder river itself, key junctions of waterways will also be 

monitored by placing sensors on the Warta river (Świerkocin and Kostrzyn nad Odrą) and by 

using sensors placed on the German side in the region of the Hochensaaten lock. 

When writing about the location of RIS, three main points of the software infrastructure in 

which RIS services will be provided should also be indicated. These are the RIS Centre in 

Szczecin, the RIS Subcentre in Kostrzyn nad Odrą and the Emergency Server Room in 

Szczecin. The analyses of functional needs indicated the necessity for construction of a new 

RIS Centre (and at the same time the seat of the Inland Navigation Office in Szczecin). It will 

be situated in Szczecin in the plot of land at the junction of the following streets: Zbożowa and 

Energetyków. It is proposed to locate the RIS Subcentre in Kostrzyn nad Odrą in Lubuskie 

Province in the existing building which is located at ul. Graniczna 4. The role of the emergency 

server room will be taken by the existing main server room built as a part of the pilot 

implementation in the building of Czerwony Ratusz in Szczecin at pl. S. Batorego 4. 

Legal and formal conditions 

Legal conditions connected with RIS should be considered both at the national and at the pan-

European level at the same time. According to the Polish law, the area of the project is mostly 

governed by the Inland Navigation Act of 2000 with later amendments and secondary 

legislation to the act. At the European level the most significant legal acts are: Directive 

2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on harmonised 

river information services (RIS) on inland waterways in the Community and the Regulations 

concerning the technical guidelines for the implementation of particular river information 

services (RIS) and the entire system. Additionally, standards of implementation of key 

technologies of RIS introduced by so-called RIS Expert Groups should be indicated as sources 

of regulations. The detailed list of all legal conditions was included in the information part of 

the study. 

Aim and functional-utility assumptions of the project 

The full implementation of RIS of border and lower section of the Oder river is designed to 

implement technologies checked in the pilot implementation and to develop them in the area 
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and functional aspect in order to ensure the desired level of RIS at the selected section of the 

border and lower Oder river. The presented concept assumes the provision of the following 

services: 

 fairway information services (FIS) – mainly provided by means of: 

o electronic navigational charts  

o notices to skippers, 

o provision of hydrometeorological information, including in particular ice 

information and water status, 

 traffic information services – mainly provided by means of: 

o development and presentation of the Strategic Traffic Information (STI) and the 

provision of such information to authorised users, 

o development and presentation of the Tactical Traffic Information (TTI) and the 

provision of such information to authorised users, 

o implementation of vessel tracking and tracing technologies, 

o transmission of DGPS corrections, 

o allowing the use of VHF communications subsystem for authorised users, 

o ensuring technological readiness to start the electronic ship reporting (ERI) and 

electronic international data exchange (IDE), 

 calamity abatement support services – mainly provided by means of: 

o provision of and access to information on incidents based on VTT services and 

VHF communications services, 

o situation assessment in shipping traffic in connection with the occurrence of an 

incident based on VTT services and VHF communications services, 

o support of icebreaking actions through the provisions of current information on 

waterways (including hydrometeorological information), 

o allowing the use of VHF communications subsystem by means of remote access 

applications for authorised users, 

 statistics collection services (ST) – mainly provided by means of: 

o generation of statistics on the basis of archived data concerning the 

hydrometeorological situation and traffic conditions on fairways. 

The provision of such services requires the implementation of all key and base technologies of 

RIS that have been used in the pilot implementation. The indication of the technology of video 

monitoring as a key monitoring in the scope of monitoring of conditions on fairways is the most 
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significant change in the philosophy of the provision of services. Therefore, a significant 

development of the video monitoring network has been planned and the plan to further develop 

the radar network has been abandoned. 

Functional structure of RIS 

The provision of the presented scope of RIS requires the construction of appropriate building, 

technical and ICT infrastructure. In the outline the proposed functional infrastructure includes 

four basic segments: 

 segment of sensors – sources of data, 

 segment of data transmission – place of collecting and storing data, 

 segment of operators – place of processing data and making services available, 

 segment of RIS users – recipients of services and information. 

The segment of operators is a central element of the system. The range of data delivered by the 

segment of sensors, the timeliness and the quality of data delivered by the segment of data 

transmission and, finally, the scope of information obtained by users depend on the services 

rendered in this segment. In practice, RIS operators are persons responsible for the provision of 

RIS and their task is to provide an appropriate kind of information to the users in the form 

defined by standards and usually by means of AIS or network services. In order to perform this 

task, they are equipped with a number of tools of application nature in at operator sites. Among 

them the RIS Centre in which it is possible to manage the entire system and the provision of all 

services is the most important. The RIS Subcentre in Kostrzyn nad Odrą is another important 

element of the architecture in the segment of operators. It is connected to the network of the 

RIS Centre by means of the VPN connection, thus, logically constituting an element of the 

common whole. The majority of operating functions should be provided in the RIS Subcentre 

in order to support local activities, e.g. icebreaking actions or in the event of functional 

problems in the RIS Centre. The segment of operators is supplemented with so-called remote 

locations. These are the locations outside LAN network of the RIS Centre, e.g. in field facilities. 

It is assumed that the access to operating and managing functions will be possible for authorised 

operators, also from remote locations, by means of a web browser by ensuring an appropriate 

confidentially of data. 

The provision of the majority of RIS is based on the data acquired from the segment of sensors. 

This segment includes specialist equipment which receive (and sometimes also transmit) a 

specific kind of information and transfer it to the segment of data transmission. The 

development of networks existing after the pilot implementation (apart from h radar network) 
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is offered as part of the full implementation. It is assumed that the full coverage of the RIS area 

with AIS and VHF systems will be ensured. Additionally, the video monitoring system will be 

significantly development and water level gauges, at the Employer’s request, have been planned 

on which bridge in the RIS area. Therefore, as part of the full implementation of RIS, the 

segment of sensors includes: 

 AIS base stations, 

 DGPS reference stations, 

 radars (only in the area of the pilot implementation), 

 surveillance cameras, 

 meteorological stations, also known as hydrometeorological sensors, 

 microwave water level gauges. 

The segment of data transmission is responsible for the transfer of information from the segment 

of sensors. The main transmission axis of the development network in the proposed concept 

includes 5 points which will be connected with the Internet network. These are the following 

locations: 

 Widuchowa weir, 

 Water Supervision of the Regional Water Management Authority in Gozdowice, 

 RIS Subcentre in Kostrzyn nad Odrą, 

 Water Supervision of the Regional Water Management Authority in Słubice, 

 Water Supervision of the Regional Water Management Authority in Świerkocin. 

In these locations signals from nearby sensors are gathered and, then, transmitted by means of 

the cable link to the RIS Centre. It also assumes the possibility of giving local access to the 

signal from cameras in certain sensor stations. 

The RIS concept is supplemented with the segment of users in which three main groups can be 

distinguished: 

 basic users, 

o RIS operators, 

o vessel users, 

 associated users (administration and services), 

 other users. 

RIS operators who deliver information to other users play a key role in the system. The groups 

of recipients differ due to the data and service access permissions held and due to the way of 

interaction with the RIS system. 
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Assumptions concerning the construction of particular RIS components 

The RIS system as a whole is a system of integrated and harmonized subsystems which can be 

treated as separate components. For each of them separate requirements were presented in the 

study, defining in detail their functionality; in the abstract only key assumption were described. 

Segment of sensors 

In the scope of the radar sensor network no assumption has been made because the project does 

not pride for any liquidation, extension or modernization of existing points of radar supervision 

installed at the pilot stage. However, a significant development has been provided for the 

monitoring system. It is planned to install 16 new cameras. Camera points were established in 

the places in which sections of waterways have to be supervised based on a continuous video 

monitoring. The main task of the camera system is to deliver a high quality video images to the 

RIS Centre in order to allow for the monitoring of both traffic and water surface conditions (e.g. 

ice conditions) on selected sections of fairways. The control of hydromoteorological conditions 

will be possible thanks to the network of weather stations and water level gauges. It is planned 

to installed 4 new weather stations and 23 water level gauges. Water level gauges in the new 

area of RIS have been planned on bridges which constitute the main navigational limitation 

(next to the water depth). It was assumed that water level gauges should be doubled in most 

locations to increase the level of availability of information. 

The information on vessel in the area of RIS will be provided by means of the AIS system. In 

order to provide a full coverage of the RIS area with the signal, it was planned to construct 5 

new locations of AIS. In each of them two base stations operating in the “hot-stand by” should 

be installed in order to ensure the reliability of the system. 

The AIS network constitute the basis for the construction of the image of vessel traffic. The 

accuracy of the position of vessels will be ensured by the construction of the chain of DGPS 

stations. It is planned to install them next to AIS stations. Thanks to it, differential corrections 

will be sent to the receivers of the users of waterways with the use of AIS aerials. Such a 

configuration of the system performed well  in the pilot implementation and the suggested 

solution is only the development of the existing system in order to provide a full coverage of 

the RIS area with DGPS corrections. 
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Segment of data transmission 

The segment of data transmission is a component collecting information from particular sensor 

subsystems. Its task is to transfer data from sensors to the RIS Centre. It is assumed that the 

existing data transmission network will remain, but unlicensed radiolines which do not meet 

the expectations and are longer than 1 km will be modernized. Additionally, in the places where 

it is possible and additional permanent connection to the Internet will be connected and the 

existing network node in the current server room of the RIS Centre will be modernized and will 

become a network node in the emergency server room collecting data from the existing network 

of sensors. Data will be transmitted to the main server room which will be located in the new 

RIS Centre by means of a new fibre optic connection (of minimum speed of 1Gb/s). 

The data from the new part of the system will be transmitted via the Internet to the main server 

room. The way of connection to the Internet will depend on the type of data provided by 

particular sensors. The following items will be used: 

 data transmission network of mobile operators (sufficient to transmit text data); 

 unlicensed radiolines to the place in which  permanent connection to the Internet can be 

obtained; 

 direct connection (by means of an appropriate cable) to the existing broadband link to 

the Internet in a given location. 

The selection of bandwidth will take connected sensors into consideration, but video data 

transmission will be definitely the most demanding for the network. 

The VHF voice communications network is a separate element of the data transmission system. 

Radio communication is a basic means of communication between units and also in the relation 

ship-to-shore. All VHF base stations will be connected by using the data transmission network 

with the main server room. Operating applications located in the RIS Centre and Subcentre will 

provide remote-controlled VHF base stations and they will make it possible to conduct 

monitoring and obtain answers from RIS operators. Voice communication will be also possible 

at the level of the application started from remote locations. 

Software in the RIS Centre 

The RIS Centre will be the central place of the system to which all signals from sensors will be 

sent by means of the data transmission network. RIS operators will provide RIS services and 

supervise the efficiency of the system there. The software and specialist equipment which are 

used for automatic data processing or which are tools at the disposal of RIS operators are the 
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key to achieving the desired properties. The RIS software can be divided into the following 

modules: 

 key technologies and RIS services: 

o tracking and tracing; 

o notices to skippers; 

o hydrometeorological information; 

o software for the generation of ENC; 

o electronic ship reporting; 

o international data exchange; 

o reference data management module; 

 components that integrate services in the RIS Centre: 

o user management module; 

o data management module; 

o service and diagnostic module; 

o administration module; 

 components that make services and data available in the network environment: 

o vehicle tracking and tracing (VTT) service; 

o weather service; 

o VHF communications system. 

The tracking and tracing module is the most developed element in the RIS Centre. It integrates 

information obtained by means of AIS systems, surveillance cameras, radars, weather sensors 

and water level gauges. In the proposed concept the emphasis is put on the preparation of the 

strategic traffic information and ongoing monitoring based on the AIS system and surveillance 

cameras while the tactical traffic information is generated directly on board. Data from the AIS 

system will be displayed on the electronic navigational chart in accordance with the standards 

of Inland ECDIS and Inland ENC. Additionally, data on ships should include 

hydrometeorological data from their own sensors and notices to skippers. Surveillance cameras 

provide independent information; similarly, an independent VHF console will be available. The 

operating station which will ensures effective monitoring of facilities plays a key role in the 

implementation of the above-mentioned functionalities. The VTT video station will be the 

extension of the operating station. It consists of several large size monitors configured to act as 

a video wall. Therefore, its principal function is to present in detail the strategic traffic 

information and information on fairways. Dedicated applications allowing for the configuration 
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of the station and all of its elements will be used to manage the presentation on both VTT 

stations.  

Notices to skippers in the RIS Odra system are prepared by the RIS operator equipped with 

dedicated software to edit notices to skippers (NTS). Data are entered by the NtS operator 

manually as part of a special form (giving access to support functions) and, then, coded as 

XML, which is required by the standard. Notices prepared by the operator in the application are 

sent to the NtS database from which they can transfer to the receiving application on a PC or in 

a mobile phone by means of the network server or they can be automatically sent by means of 

e-mail server. 

The practice of the pilot implementation proved that hydrometeorological information is 

significant for users of waterways, including in particular information on the condition of the 

water. Therefore, the introduction of the independent hydrometeorological service (apart from 

notices to skippers) based on the information collected from the RIS system own sensors is a 

good solution. The service will be launched in the form of the web portal with dynamically 

adapted content. 

Vessel traffic data, hydrometeorological data and notices to skippers are presented in the 

electronic navigational charts. The generation and distribution of cells of electronic 

navigational charts is in this situation one of the basic tasks of the RIS Centre. As part of the 

full implementation of RIS, it is planned to adapt the environment to the generation and 

distribution of IENC in order to increase the functionality of the existing system software and 

the production capacity of IENC. 

The ERI system is responsible for the two-way electronic exchange of information on ship 

cargos and travels between a ship and the RIS Centre and also between various RIS Centres by 

means of the International data exchange (IDE). The ERI sand IDE systems installed in the 

RIS Centre during the pilot implementation have not been used due to legal restrictions. As no 

significant changes have been made in the ERI standard itself since the time of the pilot 

implementation, it is assumed that for the being the current solution does not need to be updated. 

Reference data in RIS are an element that integrates all river information services and, thus, a 

key element in the harmonization and standardization of RIS. The most important reference 

data are: RIS index, database of ships and dictionary codes. In the concept adopted in Poland 

the database of ships was excluded from RIS. The work on RIS Index and dictionaries in RIS 

Odra is proceeding well and does not require any additional specialized software. The RIS 

Index should be updated to meet the requirements of the latest version of the Coding Manual 

and to be made available in ERDMS. 
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RIS software operating elements will be supported by the system of so-called integration of 

services in the RIS Centre. It means that general software solutions common for all operating 

modules, ensuring an effective management of services, the coordination of the performance of 

RIS operators and IT security of data and services, will be delivered. 

The user management module aims at the introduction of the control over access to particular 

elements of the software infrastructure, data and services in the RIS Centre and particular data 

and services for external users. Access to data and services may be restricted in terms of the 

type (source) of data, area and time. 

The data management module allows to collect, store and make data collected and processed in 

the RIS system available. Data collected from particular sensors will be stored in separate 

databases on disks in the main server room. Data will be available in real time for particular 

applications of RIS operators. At the same time, data will be stored in archive databases. It is 

assumed that video data will be stored in the main server room for the period of at least 30 days 

and other data will be stored without time limits. Users may be given access to data based on 

the access right held through the dedicated software. 

The service and diagnostic module is used to monitor technical aspects of the functioning of 

the RIS infrastructure and software. As a part of this module, the monitoring software for all 

RIS sensors, elements of data transmission network and software components should be 

implemented. In order to report events for diagnostic purposes, the error reporting system for 

the operation and documentation of errors which occur during the operation by the RIS service 

and operators should be implemented. 

The administration module  is used to support the organisation of work within the RIS Centre. 

It consists of three components – document circulation support system, e-mail system and 

telephone communication system. 

Apart from the provision of data to RIS operators, the RIS system should also give access to 

such data to external users. It is assumed that giving access to information to external users will 

be possible in four ways: 

 by allowing external users to download data from the RIS website – e.g. by giving 

access to Inland ENC or notices to skippers as part of FIS; 

 by giving access to the access web application to selected data in real time; 

 by giving direct access to the data stream from particular sensors; 

 by giving direct access to data from cameras; 
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 by allowing external users to search for archived data on the RIS website and by making 

requests for giving access to such data; 

 by giving access to data to other European institutions as part of the international data 

exchange. 

 

Software in the RIS Subcentre 

In the physical sense the RIS Subcentre will consist of the operating part and the 

telecommunication part. The telecommunication part should be understood as the platform of 

sensors together with appropriate equipment while the operating part of the RIS Subcentre 

includes the operating station consisting of the workstation and the video module consisting of 

4 monitors. In the Subcentre all operating applications available in the RIS Centre will be 

installed and the user will have access rights to tem determined by the administrator in the 

common user management module. 

Summarizing the above-mentioned assumptions of particular components of RIS, it should be 

stated the full implementation of the RIS system according to the presented concept for the 

Oder river will make it possible to implement river information services at the highest European 

level. At the same time, the services and the configuration of the system will be adjusted to the 

current navigational needs and implementation conditions in the area covered by RIS Odra. 

Concept of project implementation 

The project understood as the design of the full implementation of RIS of the border and lower 

sections of the Oder river should be implemented in several stages separated in terms of the 

Investor’s ability to control the implementation of the project. At the first stage a contract 

engineer should be selected in the tender procedure who will supervise the entire investment 

for the Investor, especially in terms of diligence, quality and timeliness of implementation of 

particular stages of the investment. The contract engineer should also participate in the 

preparation of the tender documentation to select a comprehensive contractor of the RIS system. 

The concept of selecting only one contractor was assumed in the study who will be responsible 

for a comprehensive implementation of the entire system by combining construction and IT 

works. An appropriate selection of the contractor will be a key issue having an influence on the 

possibility of completing the investment on time and on the provision of the required 

functionality, therefore, the requirement relating to the system and the contractor were 

presented in detail in the Functional-Utility Program. The contractor should have experience in 

the scope of the implementation of the investment of this type in the European market. 
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The implementation process can be divided into following stages: 

 development of construction projects and obtaining relevant permissions; 

 development of the project of the system; 

 construction works; 

 development of the detailed system specification; 

 construction of software components; 

 system implementation; 

 tests; 

 training; 

 acceptance. 

It should be emphasised that some tasks can be performed at the same time, which should relax 

the schedule of the project. Completely different works connected with the construction part 

and the IT part in the initial phase of the project can be carried out independently (but with 

mutual consideration of the assumptions) and they will be combined at the implementation 

stage of the project. The assumptions concerning acceptances and tests were presented in detail 

in subsection 2.11 and the requirements concerning the training in subsection 2.9. 

Project costs 

The initial breakdown of costs of the undertaking was prepared based on the analytical works. 

It was estimated on the basis of the average market price of products of the required quality and 

efficiency. The below breakdown does not constitute a detailed cost estimate which should be 

delivered by the RIS contractor. The total estimated cost of the undertaking is PLN27,451,815, 

including PLN21,190,541 for the project “Full Implementation of RIS of Border and Lower 

Section of the Oder River”. It includes the following partial costs: 

 technical documentation – PLN415,000, including PLN295,000 as the cost within the 

project; 

 RIS Centre – PLN8,447,400, including PLN5,913,180 as the costs within the project; 

 RIS Subcentre – PLN40,000 – fully included in the cost of the project; 

 Main Server Room – PLN836,000 - fully included in the cost of the project; 

 Sensor network – PLN5,421,000 - fully included in the cost of the project; 

 Data transmission network – PLN2,432,000 - fully included in the cost of the project; 

 VHF communication network in the system – PLN1,152,000 - fully included in the cost 

of the project; 
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 RIS software – PLN1,946,000 - fully included in the cost of the project; 

 generation of IENC – PLN3,455,000 – not included in the cost of the project; 

 implementation works – PLN1,934,000; 

 supervision costs – PLN1,249,915. 
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