
Zalqczr,ik Ny 1 

Opis przedmiotu zamowienia 

Hydrant nadziemny z kolunm 'l z sta li nierdzewnej dn (1l80 z pojedynczym zamkni£lciem 

wysokosc zabudowy 1500 mm (poz.l w fo rmularzu oferty cenowej) 

Samoczynne calkowite odwodnienie z chwilq pelnego odci~cia przeplywu 

• Trzpien ze sta li nierd zewnej z walcowanym gwintem i sca lonym kolnierzem trzpienia 

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

medium 

• Korek uszczelniajqcy wykonany z mosiqdzu prasowanego, zabezpieczony specjal nym 

pierscieniem przed wykr~ cei1i em 

• ~ l emQnt odcinajqco-zamykajqcy (grzyb) calkowicie zawulkanizowany gumq EPD[,,' 

• Pole herbowe 

• Poczqtek otwarcia <3 obr. ; petne otwarcie po 8 obI'. 

MOT 80 Nm 

• mST 250 Nm 

• Materiaty zewn~trzne i wewn~trzne odporne na korozj~ 

• Kolulnna hydrantu z rury z sta li nierdzewnej 

• Ochrona antykorozyjna powtokq na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, 

minimum 250 mikron6w wg normy PN-EN ISO 12944 -5:2009 

Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany foztw6r NaOCI) 

Potqczenia kolnierzowe i przylqcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10 

• Cisnienie .. obocze PN 16 

• Zgodnosc wyrobu Z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP A 

• Znakowanie hydrantu musi odpowiadac wymaganiom normy: PN-E~J 19:2005, PN-EN 

1074:2002 

muszq posi.dac certyfikat GSI( 

Producent Hawle, AVK, Jafar 



Zasuwa klinowa kofnierzowa kr6tka (poz.2 w formularzu aferty cenawej) 

Korpus, pokrywa i klin wykonane z i eliwa sfero idJlnogo EN-GJS 400-15 

Prosty prze lot zasuwy bez przewp,ie ri i bez gniazda w mi ejscu zamkni(lcia 

Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnqtrz i wewnqtrz gumq NBR, EPDM 

Wymienna nakrp,tka klina wykonana z mosiqdzu prasowanego 

Trzpien ze sta li nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzp ien ia 

Wrzeciono lozyskowa ne za pomocq ni sko tarciowych podkladek z tworzywa w plaszczyznach 

poziomej i pionowej 

Uszcze lnieni e trzpienia o- ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 

medium 

Wymian a o- ringowego uszcze lnienia trzp ienia pod ci snieniem, bez koniecznosci demontaiu 

pokrywy 

Korek uszczelniajqcy wykonany z mosiqdzu prasowanego zabezpieczony specj alnym 

pierscieniem przed wykrp,ceniem 

Uszcze lka czyszcz<jca zabezpiecza korek gamy uszcze lnien ia trzp ienia przed penetracjq 

zanieczyszczen z zewnqtrz 

Sruby Iqcz<j ce pokryw(l z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas,! za lewow'! 

Ochrona antyko rozyjna powlokq na baz ie iywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg 

normy PN-EN ISO 12944-5:2009 

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

Polijczenia kolnierzowe i przy l'lcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisn ieni e PN10, PN16 

Dlugosc zabudowy szereg 15 wg PN.EN 558+A1:2012, FS (DIN 3202) 

Znakowa nie zasuwy musi odpowiadac wymagan iom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002 

Producent Hawle, AVK, Jafar 



Kolano dwukolnierzowe z stopi'! (poz.4 W /ormuJarzu o/erty cenowej) 

• Wykonane Z iel iwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 

• Ochrona antykorozyjna powlokq na bazie iywicy epoksydowej, min . 250 wg normy PN-EN ISO 

12944-5 

• Pol'lczen ia kolnierzowe i przytqcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10 

• Wykonanie wg PN-EN 545 

• Atest higieniczny PZH do wody pitnej 

• Cisnien ie robocze PNIO/PN16 

• Wykonanie wg PN-EN 545:2010 

• Atest higieniczny PZH do wody pitnej 

• Cisnienie robocze PN10/PN16 mm 

Producent Hawle, AVI<., JaflJr 

Kr6ciec dwukolnierzowy FF dn ED )( SOG, dn 80 X 400, dn 80 x 300 (poz.5-7 w 

/ormuJarzu o/erty cenowej) 

• Wykonane z ieliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 

• Ochrona antykorozyjn 3 powlokq na bazie iywicy epoksydowej, min . 250 wg normy PN-EN ISO 

12944-5 

• Polijczenia kolnierzowe i przylijcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PNIO 

• Wyl(OA3nie wg PN-EN 545 

• Atest higienicmy PZH do wody pitnej 

• Cisnienie robocze PNIO/PN16 

Producent Hawle, AVK, Jafar 



tClczn ik rurowo-kotnierzowy dn 80 do rur PE (poz.9 w form ularzu oferty cenowej) 

• EI~styczne pozycjonowanie ru ry Z strefq buforow<l 

• Mosi~lny pierscieri zaci skaj<lcy rur~ PE i zabezpieczajqcy jq przed wysuni~ciem, 

• Uszczelnienie z gumy EPDM dopuszclOnej do stosowa nia w instalacjach wody pitn ej. 

• Guma musi bye odporna na dzialanie srodkew chemicznych do uzdatniania wody 

• Zestaw uszczelniajqco-wzmacniajqcy 

• Kolnierz i uszczelnienie pakowane jako komplet 

• Cisnienie konstrukcyjn e 35 bar zgod nie z PN-EN 12842. Cisnienie robocze max. 16 bar. 

• Ochrona antykorozyjna powlok,! na baz ie zywicy epoksydowej, min. 250 wg norrny PN-EN 

14091 

Prod ucent Hawle, AVK, Jafar 

Zasuwy do przylClczy domowych dn (/)32 (poz.lO w formularzu oferty cenowej) 

• Korpus, pokrywa i klin wykonan e z zeliwa sfero idalnego EN-GJS 400-15 

• Prosty przelot zasuwy, bez przew~zeri i bez gniazda w miejscu zamkn i ~cia 

• Klin wu lkanizowany nil caiej powierzchni tj. zewnqtrz i wewnqtrz gumq NBR, EPDM, 

wykonany z rnosi'ldzu P~H:N 1982:2002 

• Wyrnienna nakr~tka klina wykonana z rnosiqdzu prasowa nego 

• Trzpieri ze stali nierdzewnej z wa lcowanym gwintem i sca lonym kolnierzem trzpienia 

• Wrzeciono loiyskowane za pomocq nisko tarciowych podkladek z tworzywa w 

plaszczyznach poziomej i pionowej 

• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-rin gowego uszczelnienia korka odseparowana od 

medium 

• Wymiana o-ringowego uszcze lni eniil trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontaiu 

pokrywy 

• Korek uszczelniajqcy wykonany z mosi<)dzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 

pierscieniem przed wykr~ce niem 

• Uszcze lka CzyszCZqca zabezp iecza korek gerny uszczelnienia trzpienia przed penetracjq 

zan ieczyszczen z zewnqtrz 

• Sruby lqczqce pokryw~ z korpllsem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas,! 



za lewowq 

• Ochrona antykorozyjna powlok,! na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, 

minimum 250 mikron6w wg normy PN-EN ISO 12944 -5:2009 potwierdzona certyfikatem 

GSK 

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

• Pol,!czenia gwintowane - gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006, cisnienie PN10 

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

1074:2002 

Producent Hawle, AVK, Jafar 

Zasuwy do przylqczy domowych kielichowa z przylqczem ISO EPDM z pierscieniem 

zaciskowym (poz.ll w formularzu oferty cenowej) 

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sfero idalnego EN-GJS 400-15 

• Pi erscien zaciskajqcy wykonany z POM pod rUrE~ PE, zabezpieczajqcy jq przed wysuni~ciem 

• Prosty przelot zasuwy, bez przewp,zen i bez gniazda w miejscu zamknip,cia 

• Klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnqtrz i wewnqtrz gumq NBH, EPOM, dla dymensji 

ON25-0N32 wykonany z mosiqdzu PN-EN 1982 

• Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych element6w slizgowych 

• Wymienna nakr~tka klina wykonana z mosiqdzu prasowanego 

• Trzpien ze sta li nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia 

• Wrzeciono loiyskowane za POnlOCq nisko tcirciowych podkladek z tworzywa w plaszczyznach 

poziomej i pionowej 

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

med ium 

• Wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontai u 

pokrywy 

• Korek uszczelniajqcy wykonany z mosiqdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscieniem 

przed wykr~ceniem 

• Uszczelka czyszczqca zabezpiecza korek g6rny uszczelnienia trzpienia przed penetracj<) 



zani eczyszczetl z zewn"trz 

• Sruby Iqczqce pokryw~ z korpu se m ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone mas,! za iewowq 

• Ochrona antykorozyjna powlokq na bazie iywicy epoksydowej, minimum 250 wg normy PN-EN 

ISO 12944-5 

• Zgodnosc wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2 

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

Prod ucent Hawie, AVK, Jafar. 

Wykonawca musi wskazac ceny material6w producenta okres/onego przez Zamawiajqcego. 

Wskazanie cen materia/ow innego producenta spowoduje odrzucenie oferty. 


