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Opis przedmiotu zamowienia 

Formularz oferty cenowej-tabela: 

Poz 1-18 Armatura zeliwna, ksztaltki zeliwne, zasuwy: 

Zasuwy kolnierzowe (050, 80, 100, 150) 

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 

-Prosty przelot zasuwy bez przewC(zen i bez gniazda w miejscu zamkni C(cia 

ZalqcZllik Nr 1 

- Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewn'ttrz i wewn::ttrz gum't NBR, EPDM 

-Wymienna nakrC(tka klina wykonana z mosi'tdzu prasowanego 

-TrzpieJl ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia 

-Wrzeciono lozyskowane za pomoc::t nisko tarciowych podkladek z tworzywa w plaszczyznach 
poziomej i pionowej 

-Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium 

- Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci 
demontazu pokrywy 

-Korek uszczclniaj::tcy wykonany z mosi::tdzu prasowanego zabezpieczony spec;jalnym 
pierscieniem przed wykrC(ceniem 

-Uszczelka czyszcz'tca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracj::t 
zanieczyszczen z zewn::ttrz 

-Sruby l'tcz::tce pokrywC( z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas't zalewow::t 

-Ochrona antykorozyjna powlok::t na bazie zywicy epoksydowej , minimum 250 mikronow wg 
normy PN-EN ISO 12944-5 :2009 

- Zgodnosc wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171 :2007 

- Pol::tczenia kolnierzowe i przy1'tcz wg. PN-EN 1092-2:1 999 (DIN 250 1), cisnienie PN I0, PN 16 

- Dlugosc zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A l:20 12, F5 (DIN 3202) 

- Dlugosc zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+Al:2012, F5 (DIN 3202) 

- Znakowanie zasuwy musi odpowiadac wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 

- Obudowy do zasuw teleskopowe (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z 
uniwersalnym kolpakiem gornym oraz trwalym oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i 
dlugosci przedluzacza, kaptur i sprzC(glo z zeliwa sferoidalnego) 

Zasuwy do przylqczy domowych (032, 40, 50) 

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-1 5 

- Pro sty przelot zasuwy, bez przewC(zeJl i bez gniazda w miej scu zamkniC(cia 

- Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewn::ttrz i wewn'ttrz gum::t NBR, EPDM, dla 
dymensji DN25-DN32 wykonany z mosi'tdzu PN-EN 1982:2002 



- Wymienna nakr«tka klina wykonana z mosi'tdzu prasowanego dla DN40-DN50 

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia 

- Wrzeciono lozyskowane za pomoc't ni sko tarciowych podkladek z tworzywa w plaszczyznach 
. . . . . 

pozlOmeJ 1 plOnoweJ 

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium 

- Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci 
demontazu pokrywy 

Korek uszczelniaj<\.cy wykonany z mosi'tdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 
pierscieniem przed wykr«ceniem 

Uszczelka czyszcz'tca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracj't 
zanieczyszczen z zewn'ttrz 

- Sruby l'tcz'tce pokryw« z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas<\. zalewow't 

- Ochrona antykorozyjna powlok't na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, 
minimum 250 mikronow wg normy PN-EN ISO 12944 -5:2009 

- Zgodnosc wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002 

Pol'tczenia gwintowane - gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1: 2006 cisnienie PN IO, 
PNI6mm 

Znakowanie zasuwy musi odpowiadac wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 
1074:2002 

Zasuwa do przyl~cza domowcgo z zywicy POM, klin z nawulkanizowan't powlok't elastomerow't 

z gladkim i wolny przelotem, przeznaczona do rur PE zgodny z EN 12201 PN 16 (producent 

Hawle, AVK, Jafar) 

Ksztaltki i l'tczniki kolnierzowe (trojniki, l<\.czniki , krocce FW, FF) 

- Material - zeliwo sferoidalne GJS 400) w zakresie srednic ONSO-ON 225 pokryte farb'l. epoksydow'l. 
wewn~trznie i zewn~trznie 

- Wykonane z zeliwa sferoida lnego EN-GJS 500-7 

- Ochrona antykorozyjna powlok'l. na bazie zywicy epoksydowej , min. 250 wg normy PN-EN ISO 
12944-5:2009 

- Pol1[czenia kolnierzowe i przyl1[cz wg. PN-EN 1092-2: 1999 (OIN 250 I), cisnienie PN 10, PN I 6 

- Wykonanie wg PN-EN 545:2010 

- Atest higieniczny PZH do wody pitnej 

- Cisnien ie robocze PN I O/PN I 6 

Poz 19 Skrzynki uliczne: Wykonanie - korplIs material Typll HOPE, wieczko ze liwne 

jak w opisie w tabeli kosztorysowej producent Hawle, AVK, Jafar lub rownowazne. 

Poz 20-21 Zaw6r antyska:ieniowy dn 15-20 typu EA gwintowany przeznaczony do 

zabezpieczenia sieci przed skazeniem w wypadku przeplywll zwrotnego podczas transp0l111 wody w 

instalacjach wodoci<tgowych w zakres ie cisnienia do 1,6 MP a i temp do 70°C 



Korpus z mosi'ldzu wykonany metod1t kucia 

Otwory kontrolne z korkami 

Pol1tczenia gwintowane gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006, cisnienie PN 10, PN 

16 w przelotach dn 15-20 

Poz 22-39 Rury do wody PVC, ksztaltki PE 

Rury do wody i ksztaltki cisnieniowe PVC-U musz1t miec zastosowanie do budowy 

system6w cisnieniowych przesylaj1tcych wod« pitn<\, spelniac normy PN-EN ISO 1452-

2:20 10 lPN-EN ISO 1452-3:2011 oraz posiadac atest PZH, PN 10, data produkcji rur oraz 

ksztaltek rok 20 17 

Obejma z nawiertk~ poIipropyIcn B 

- nawiercanie przy uzycia klucza imbusowego 

- wiertlo wysokiej klasy z mosi1tdzu przeznaczone do nawiert6w w rurach PVC i PE 

- uszczelnienie NBR O-ring, sruby z stali nierdzewnej, cisnienie robocze 16 bar, przeznaczenie do 

rur wody pitnej , atest PZH -producent Unidelta lub r6wnowazny. 

Ksztaltki zaciskowe do rur PE 

korpus z polipropylenu , uszczelka, pierscien dociskowy i mocuj1tcy oraz nakr«tka 

z polipropylenu, w zakresie cisnienia 16 bar do wody pitnej, atest PZH-producent Unidelta 

lub r6wnowazny. 

Wykonawca musi wskazac ceny materia/ow producenta okrdlonego przez Zamawiajqcego. 

Wskazanie cen materia/ow innego producenta spowoduje odrzucenie oferty 


