
INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

 

  

              Zamawiający : 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 

32-800 Brzesko , ul. Solskiego 13 , NIP : 869-000-30-31 , tel. (014 ) 66-26-510 

           www.rpwikbrzesko.com.pl     e-mail : rpwikbrzesko@interia.pl  

 

 

 

 

   Tryb udzielenia zamówienia  

 

Postępowanie na zamówienie prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania 

Zamówień Publicznych przez R.P.W.i K. w Brzesku Sp. z o.o. dla usług i dostaw 

poniżej 414000 euro. 

 

-  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

- W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium oraz zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

-  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 

-  Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie ( dopuszcza się możliwość korespondencji drogą elektroniczną 

lub faksem )  . 

  - Zastrzeżenie Zamawiającego : Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

 

 

     Określenie przedmiotu zamówienia : 

 

Przedmiotem zamówienia jest ,, Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej armatury 

wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Brzesku Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2018 r.  do dnia 31.12.2018 r. 

http://www.rpwikbrzesko.com.pl/
mailto:rpwikbrzesko@interia.pl


Zamawiający informuje, że podane ilości w załączonych formularzach ofertowych są 

wyłącznie orientacyjne i niewiążące, ilości te mogą ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu. 

Ceny zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią maksymalną kwotę za jaką 

Zamawiający zakupi dany materiał. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części 

zamówienia lub na  wszystkie cztery. 

 

 

                                      Termin miejsce realizacji zamówienia  

 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb 

Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 2 dni roboczych, 

transportem na koszt Dostawcy do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13 w 

godzinach od 7°° do 14 °°  

 

 

Sposób przygotowania oferty : 

 

Wartość netto  za daną część zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej , umieścić w 

zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres 

Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją Dostawa armatury 

wodociągowej dla  R. P. W. i K.  w Brzesku Sp. z o.o. 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. 

Oferent może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena. 

W przypadku gdy oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana 

żadna ze złożonych ofert. 

 

 

 

 



Kryteria wyboru ofert : 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena za daną część 

zamówienia. 

Wykonawca podaje w ofercie cenę netto osobno dla każdej pozycji, wszystkie pozycje 

powinny być pomnożone przez szacunkową podaną ilość sztuk, a następnie 

zsumowane, co da całkowitą cenę oferty dla danej części zamówienia. 

 

                         Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami 

 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami 

w zakresie merytorycznym jest : 

imię i nazwisko   Bogdan Ciężak 

Tel       014 – 66  – 26 – 531  

e-mail        rpwikbrzesko@interia.pl 

 

 

    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki : 

 

- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień. 

 - posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  

   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

   zamówienia. 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający nie dopuszcza aby można było złożyć ofertę w konsorcjum 

dostawców. 

 

 

 

 

 

mailto:rpwikbrzesko@interia.pl


                                                Warunki płatności 

 

Rozliczenie za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup armatury 

dokonywane będzie        po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT. 

Płatności dokonywane będą przez zamawiającego przelewem na wskazany przez 

dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

 

     Warunki gwarancji 
  

Na dostarczoną armaturę Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 

 

 

                                Zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej w 

zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana . 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 

                                   Miejsce i termin składania ofert : 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2017 r. w sekretariacie Zamawiającego 

Oferta może być dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Załącznik nr 1 

 

 

      

 

 

 

      FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę fabrycznie 

nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

   

 

 

Część 1 

 

 

 

L.p. 

 

Nazwa materiału 

 

Ilość 

 

Cena 

netto 

 

Wartość  

netto 

1.  Rura PE HD 100 – RC typ 2/2  fi 32 x 2,0 SDR 17 600 mb   

2.  Rura PE HD 100 – RC typ 2/2  fi 40 x 2,4 SDR 17 600 mb   

3.  Rura PE HD 100 – RC typ 2/2  fi 50 x 3,0 SDR 17 200 mb   

4.  Rura PE HD 100 – RC typ 2/2  fi 63 x 3,8 SDR 17 300 mb   

5.  Rura PE fi 90 x 5,4    PE 100 SDR 17  L= 12 m 10 szt.   

6.  Rura PE fi 160 x 9,5  PE 100 SDR 17  L= 12m 10 szt.   

7.  Rura PE fi 110 x 6,6  PE 100 SDR 17  L=12m 50 szt.   

8.  Rura PE fi 125 x 7,4 PE 100 SDR 17 L=12m 10 szt.   

9.  Rura PE-PE fi 110 x 6,6 SDR 17 L=12m  TYTAN 100 szt.   

10.  Rura PE-PE fi 225 x 13,4  SDR 17 L=12m  TYTAN 10 szt.   

11.  Rura PE-PE fi 160 x 9,5  SDR 17 L=12m  TYTAN 20 szt.   

12.  Rura PE fi 225 x 13,4 PE 100 SDR 17 L=12m 10 szt.   

13.  Rura PE fi 315 x 18,7 PE 100  SDR 17 L= 12 m 2 szt.   

14.  Rura ciśnieniowa z PVC fi 160x6,2 PN 10 L=6m 5 szt.   

15.  Rura ciśnieniowa z PVC fi 315x12,1 PN 10 L=6m 1 szt.   



16.  Rura ciśnieniowa z PVC fi 90 x 4,3 PN 10 L=6m 5 szt.   

17.  Rura ciśnieniowa z PVC fi 110 x 4,2 PN 10 L=6m 5 szt.   

18.  Rura PVC  kan. fi 110 x 3,2  L-2m 15 szt.   

19.  Rura PVC  kan. fi 160 x 4,0  L-2m    30 szt.   

20.  Rura PVC kan. fi 200 x 4,9   L-6m  70 szt.   

21.  Rura PVC  kan. fi 315 x 7,7  L-6m 2 szt.   

22.  Rura PVC  kan. fi 400 x 9,8  L-6m 2 szt.   

23.  Nasuwka ciś. PVC fi 90 z uszczelką PN 10 40 szt.   

24.  Nasuwka ciś. PVC fi 110 z uszczelką PN10 40 szt.   

25.  Nasuwka ciś. PVC 160 z uszczelką  PN10 10 szt.   

26.  Mufa kan. PVC 110 10 szt.   

27.  Mufa kan. PVC 160 10 szt.   

28.  Mufa kan. PVC 200 10 szt.   

29.  Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17  fi 90 20 szt.   

30.  Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17  fi 110 80 szt.   

31.  Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 fi 160 5szt.   

32.  Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17  fi 225 5 szt.   

33.  Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 fi 315 15 szt.   

34.  Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 17 fi 32  ∢90° 30 szt.  
 

35.  Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 17 fi 40  ∢90° 50 szt.  
 

36.  Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 17 fi 90 ∢90° 5 szt.  
 

37.  Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 17 fi 110 ∢90° 20 szt.  
 

RAZEM  

 

 

 

 

 

 

Oferowana wartość netto dla 1 części zamówienia wynosi  :    

 

słownie  

 

……………………………………………................................................................................... 

            

 

 

Producenci rur PE, PVC  :  Kaczmarek, Gamrat, Wavin, Uponor Infra  

 

Kształtki do zgrzewania elektrooporowego powinny być z kodem kreskowym. 

 

Producenci kształtek elektrooporowych : Georg Fischer , Plasson , Agru 

 

Producenci tulei do zgrzewania doczołowego : Georg Fischer , Plasson , Agru ,  , Uponor 

Infra 

 

Dla pozycji 18-22 należy zaoferować rury lite 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie 

nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych. 

 

 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  Część 2 

 

 

L.p.  

Nazwa materiału 

 

Ilość 

 

Cena netto 

 

 

Wartość  

netto 

1.  Teleskop bez uszczelki B 125  25 szt.   

2.  Teleskop bez uszczelki D 400  5 szt.   

3.  Teleskop bez uszczelki A 15  20 szt.   

4.  Króciec FF 80 x 300 30 szt.   

5.  Króciec FF 80 x 400 5 szt.   

6.  Króciec FF 80 X 500 5 szt.   

7.  Zwężka FFR 100x80 10 szt.   

8.  Zwężka FFR 150x100 3 szt.   

9.  Króciec FW 80 10 szt.   

10.  Króciec FW 100 5 szt.   

11.  Króciec FW 150 5 szt.   

12.  Trójnik T 80/80 5 szt.   

13.  Trójnik T 100/100 5 szt.   

14.  Trójnik T150/150 2 szt.   

15.  Trójnik T 100/80 3 szt.   

16.  Trójnik boso- koł. fi 80/80 5 szt.   

17.  Trójnik boso-koł. 100/80 3 szt.   



18.  Doszczelniacz muf  fi 80 3 szt.   

19.  Doszczelniacz muf  fi 100 3 szt.   

20.  Doszczelniacz  muf fi 150 3 szt.   

21.  Doszczelniacz muf fi 200 3 szt.   

22.  Doszczelniacz muf fi 300 5 szt.   

23.  Doszczelniacz muf  fi 400 25 szt.   

24.  Nasuwka dwudzielna UU fi 200 5 szt.   

25.  Nasuwka dwudzielna UU fi 300 10 szt.   

26.  Nasuwka pełna uniwersalna fi 100 15 szt.   

27.  Nasuwka pełna uniwersalna fi 150 3 szt.   

28.  Nasuwka pełna uniwersalna fi 200 3 szt.   

29.  Nasuwka pełna uniwersalna fi 300 3 szt.   

30.  Nasuwka naprawcza fi 32 15 szt.   

31.  Kołnierz zaślepiający fi 100  

stalowy ocynkowany 

5 szt.  

 

32.  Kołnierz zaślepiający fi  80  

stalowy ocynkowany 

5 szt.  

 

33.  Kolano stopowe N fi 80 40 szt.   

34.  Łącznik rurowy uniwersalny RU fi 300 

zakres średnic 315-356 

2 szt.  

 

35.  Łącznik rurowy fi 400 2 szt.   

36.  Łącznik RK fi 80  

zakres średnic 88-102 

5 szt.  

 

37.  Łącznik RK fi 100 

 zakres średnic 108-128 

5 szt.  

 

38.  Łącznik RK fi 150  

zakres średnic 159-184 

5 szt.  

 

39.  Łącznik RK fi 200 

 zakres średnic 219-238 

2 szt.  

 

40.  Kołnierz stalowy do tulei PE fi 80 30 szt.   

41.  Kołnierz stalowy do tulei PE fi 100 40 szt.   

42.  Kołnierz stalowy do tulei PE fi 150 10 szt.   

43.  Kołnierz stalowy do tulei PE fi 200 10 szt.   

44.  Tuleja PE 100 SDR 17  kołnierzowa 

 fi 90  

30 szt.  

 

45.  Tuleja PE 100 SDR 17  kołnierzowa 

 fi 110  

40 szt.  

 

46.  Tuleja PE 100 SDR 17  kołnierzowa  

fi 160  

10 szt.  

 

47.  Tuleja PE 100 SDR 17  kołnierzowa  

fi 225  

10 szt.  

 

48.  Opaska naprawcza fi 80 5 szt.   

49.  Opaska naprawcza fi 100 10 szt.   

50.  Opaska naprawcza fi 150 3 szt.   

51.  Opaska naprawcza fi 200 3 szt.   

52.  Opaska naprawcza fi 300 2 szt.   

53.  Skrzynka do nawiertak 80  z PE / żeliwo 300 szt.   

54.  Skrzynka do zasuw 140  z PE / żeliwo 120 szt.   

55.  Skrzynka hydrantowa z PE 25szt.   



56.  Nawiertka do rur PE ,PVC  fi 63 /5/4 10 szt.   

57.  Nawiertka  do rur PE , PVC fi 90  5/4 70 szt.   

58.  Nawiertka  do rur PE , PVC fi 110 5/4 100 szt.   

59.  Nawiertka do rur PE, PVC fi 125/5/4 10 szt.   

60.  Nawiertka do rur PE , PVC  fi 160  5/4 25 szt.   

61.  Nawiertka do rur PE , PVC  fi 225  5/4 10 szt.   

62.  Zasuwa fi 80 fig 002 PN 16 40 szt.   

63.  Zasuwa fi 100 fig 002 PN 16 15 szt.   

64.  Zasuwa fi 150 fig 002 PN 16 3 szt.   

65.  Zasuwa fi 200 fig 002 PN 16 2 szt.   

66.  Zasuwa fi 300 fig 002 PN 16 1 szt.   

67.  Zasuwa gwintowana fi 25 PN 16 50 szt.   

68.  Zasuwa gwintowana fi 32 PN 16 50 szt.   

69.  Zasuwa gwintowana fi 50 PN 16 10 szt.   

70.  Zasuwa  krótka fi 80 PN 16 5 szt.   

71.  Zasuwa  krótka fi 100 PN 16 5 szt.   

72.  Zasuwa  krótka fi 150 PN 16 2 szt.   

73.  Zasuwa długa fi 80  PN 16 5 szt.   

74.  Zasuwa długa fi 100 PN 16 5 szt.   

75.  Zasuwa długa fi 150 PN 16 2 szt.   

76.  Obudowa teleskopowa do nawiertek 300 szt.   

77.  Obudowa teleskopowa zasuwy 80 50 szt.   

78.  Obudowa teleskopowa zasuwy100,150 30 szt.   

79.  Obudowa teleskopowa zasuwy 200 5 szt.   

80.  Obudowa telesk. zasuwki gw. 25,32 - 12 200 szt.   

81.  Obudowa telesk. zasuwki gw. 40,50  -14 20 szt.   

82.  Studnia wodomierzowa Ø 1000  

wysokość studni  H= 1600 – 1700  mm 

5 szt.  

 

83.  Studnia wodomierzowa Ø 1000  

wysokość studni  H= 2100 – 2200 mm 

5 szt.  

 

RAZEM  

 

 

 

 

Oferowana wartość netto dla 2 części zamówienia wynosi  :    

 

słownie  

 

……………………………………………................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Dla pozycji nr 1-3  należy przyjąć teleskop z rurą gładką ø 315 długość robocza L min 0,5 m 

- Producenci armatury naprawczej : DOMEX , JAFAR , AVK, IGE, HAWLE, GEORG 

FISCHER 

- Kształtki żeliwne powinny być wykonane  z żeliwa sferoidalnego , zabezpieczenie 

antykorozyjne farbą 

  epoksydową o grubości powłoki min 250 µm 

- Producenci zasuw : JAFAR , AVK. AKWA, HAWLE 

- Producenci obudów teleskopowych : AVK , HAWLE , DOMEX. JAFAR, AKWA 

- Nawiertki i obudowy wkopowe do nawiertak powinny być od tego samego producenta. 

- Zasuwki gwintowane i obudowy wkopowe do zasuwek powinny być od tego samego 

producenta. 

- Obudowy teleskopowe o głębokości zabudowy  1250 – 1800 mm 

 

- Dla pozycji 56-61 należy zaoferować samonawiertki z frezem do nawiercania z możliwością 

wykonania 

przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania, kadłub stopa i 

obejma    nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego, stopa i obejma nawiertki  wyłożone 

gumą EPDM zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydową o grubości powłoki min 250 

µm 

- Dla pozycji 62-69 należy zaoferować zasuwy z możliwością wymiany uszczelnienia 

trzpienia zasuwy pod ciśnieniem. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Przelot 

prosty bez gniazda .  

  Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą epoksydową   RAL 5005 o 

grubości 250 µm 

  Klin zawulkanizowany na całej powierzchni. Zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego. 

 

- Dla pozycji 70-75 należy przyjąć zasuwy kołnierzowe klinowe do instalacji wodnych 

 zabudowa  długa lub krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14; 

 owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2; 

 testy:       - próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, 

 - próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; 

 korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego min GGG-40, z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; (lub równoważny) 



potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w 

szczególności: 

o badanie grubości powłoki (µm) 

o test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą 

opadającego ciężarka 

o odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika 

MIBK 

o porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą 

iskrową 

o kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy 

o odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm) 

o test przyczepności powłoki (MPa) 

 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne             i materiał korpusu; 

 śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 

zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w 

pokrywie; 

 trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem 

walcowanym na zimno       z ogranicznikiem posuwu klina; 

 trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 

główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień 

zgarniający z gumy NBR; 

 przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 

 klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 

- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. 

grubości 1,5 mm, 

-  dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie 

zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie, 

-   prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa 

sztucznego; 



-   nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z 

klinem, 

-   przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na 

końcu; 

 

- Dla pozycji 82-83 należy przyjąć monolityczną studzienkę  wodomierzową z PE ø 1000  ze 

stopniami  uformowanymi w procesie produkcyjnym  z teleskopem  Teleskop minimum ø 

600 mm z uszczelką manszetową -  montaż teleskopu przegubowy   pozwalający na  

dopasowanie do nachylenia terenu > 3 º     z włazem z PE. Kształt studzienki przeciw 

wyporowy ( poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku do nominalnej średnicy trzonu 

wznoszącego )  w ścianie studni powinny być zamontowane szczelnie                  

(wspawane) końcówki rur PE ø 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie 

nowej 

Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych. 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  Część 3 

 

 

 

L.p.  

Nazwa materiału 

 

Ilość 

 

Cena netto 

 

 

Wartość  

netto 

1 Hydrant nadziemny 

 DN 80 PN 16   H = 2140 - 2150 

40   

 

2 Hydrant nadziemny  

DN 80 PN 16  H= 2140 - 2150 

Zabezpieczony w przypadku złamania 

5  

 

3 Hydrant nadziemny  

DN 80 PN 16  H= 2386 

5  

 

4 Hydrant podziemny  

DN 80 PN 16 H=1250  Rd= 1500 

15  

 

5 Hydrant podziemny 

DN 80 PN 16 Rd =1500 

5  

 

RAZEM  

 

 

Producenci hydrantów : JAFAR , AKWA , AVK , HAWLE 

 

 

Oferowana wartość netto dla 3 części zamówienia wynosi  :    

 

słownie  

 

……………………………………………................................................................................... 

 



 

 

Specyfikacja techniczna Hydrantu nadziemnego  DN80 PN16 

pozycja nr 1 załącznik nr 3 

 

Dopuszczenia: 

Państwowy Zakład Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej, Józefów k/Warszawy 

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne: 

1. Ciśnienie nominalne PN 16 

2. Przyłącze kołnierzowe hydrantu wg PN-EN 1092-2:1999. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250μm. 

4. Korpus górny ,korpus nasady czołowej i komora zaworowa wykonana z żeliwa 

sferoidalnego gat.  

    GJS 500-7, kolumna ze stali G205 cynkowana ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego, trzpień 

ze stali  

     nierdzewnej. 

5. Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM . 

6. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna Hydrantu nadziemnego  DN80 PN 16 

zabezpieczonego w przypadku złamania  

 poz. nr 2 załącznik nr 3 
 

 

 

Dopuszczenia: 

Państwowy Zakład Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej, Józefów k/Warszawy 

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne: 

1. Ciśnienie nominalne PN16. 

2. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250μm. 

4. Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat.GJS 500-7, 

kolumna ze stali G205 cynkowana ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali 

nierdzewnej. 

5. Możliwość naprawy w przypadku złamania hydrantu. 

6. Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku złamania hydrantu przed uszkodzeniem. 

7. Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM . 

8. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. 

 

 

 

 
 



Specyfikacja techniczna Hydrantu nadziemnego  DN80 PN16  

pozycja nr 3 załącznik nr 3 

Dopuszczenia: 

Państwowy Zakład Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej, Józefów k/Warszawy 

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne: 

-          Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN16, DN 80 

-          konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384 

-          próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2 / PN-EN 12266 

-          próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321) 

-          certyfikat CNBOP w Józefowie; 

-          atest PZH Warszawa; 

 głowica hydrantu: 

-          z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryta powłoką poliestru 

odpornego na promieniowanie UV 

-          odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, 

-          ciśnienie nominalne i materiał głowicy, 

-          z możliwością obrotu o dowolny kąt; 

-          wyposażona w zintegrowany zawór napowietrzający z mosiądzu 

 kolumna hydrantu 

-          część nadziemna ze stali nierdzewnej, 

-          część podziemna z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta farbami 

epoksydowymi, wewnętrznie emaliowana zgodnie z DIN 51178.  w dolnej 

części chroniona specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą 

rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni 

do odwodnienia; 

-          hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 

zamkniętej pozycji tłoka hydrantu 



 ochrona przeciwkorozyjna 

-          hydranty posiadają certyfikat GSK-RAL (lub równoważny) 

potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok 

lakierniczych, a w szczególności: 

o   badanie grubości powłoki (µm) 

o   test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą 

opadającego ciężarka 

o   odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą 

odczynnika MIBK 

o   porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie 

elektryczne metodą iskrową 

o   kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C) 

o   kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą 

taśmy 

o   odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania 

katodowego (mm) 

o   test przyczepności powłoki (MPa) 

-          Wartości Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m
3
/h, 2 x 65 wylot 153 m

3
/h 

-          Siedzisko tłoka zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 

-          Tłok z rdzeniem z żeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan) 

-          kolor hydrantu: czerwony; 

-          trzpień zaworu: ze stali nierdzewnej; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja techniczna Hydrantu podziemnego  DN80 PN16  

pozycja nr 4 załącznik nr 3 

 

 

 

Dopuszczenia: 

Państwowy Zakład Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej, Józefów k/Warszawy 

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne: 

1. Ciśnienie nominalne PN 16 

2. Przyłącze kołnierzowe hydrantu wg PN-EN 1092-2:1999. 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250μm. 

4. Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. GJS 500-7, 

kolumna ze stali   G205 cynkowana ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali 

nierdzewnej. 

5. Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM . 

6. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. 

 

 

 

 

 

 



 

Specyfikacja techniczna Hydrantu podziemnego  DN80 PN16 

pozycja nr 5 załącznik nr 3 

Dopuszczenia: 

Państwowy Zakład Higieny Warszawa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej, Józefów k/Warszawy 

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne 

Podziemny hydrant do instalacji wodnych, z podwójnym odcięciem przepływu: 

- przyłącze  kołnierzowe hydrantu wg PN-EN 1092-2; DN80 

- testy: - próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, 

 - wytrzymałość korpusu; 

- korpus – dwu częściowy z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną 

powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany 

lub emaliowany; 

-  certyfikat GSK-RAL (lub równoważny) potwierdzający przeprowadzanie badań 

kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności: 

- badanie grubości powłoki (µm) 

- test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego 

ciężarka 

- odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK 

- porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą 

iskrową 

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C) 

- kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy 

- odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm) 

- test przyczepności powłoki (MPa) 

- na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne          i materiał korpusu; 

- konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu pod 

ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci; 

- pokrywa z kłem i nasadka trzpienia – żeliwo; 

- trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 

- uszczelnienie trzpienia – górny pierścień zabezpieczający oraz mosiężna tuleja z 

o-ringami; 

- nakrętka trzpienia - z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, 



- rura połączeniowa trzpienia – stal nierdzewna; 

- deflektor zanieczyszczeń - z gumy NBR, nawulkanizowanej na stalowym 

pierścieniu wzmacniającym; 

- zamknięcie hydrantu – pokrywka na łańcuchu; 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 

zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; 

- kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej; 

- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN1092-2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie 

nowej 

Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu 

Udzielania Zamówień Publicznych. 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  Część 4 

 

L.p.  

Nazwa materiału 

 

Ilość 

 

Cena netto 

 

 

Wartość  

netto 

1 Łącznik kielichowy do rur PE fi  90  

z zabezpieczeniem 

4   

 

2 Łącznik kielichowydo rur PE fi 110 

 z zabezpieczeniem 

4  

 

3 Łącznik kielichowy do rur PE fi 160 

 z zabezpieczeniem 

4  

 

4 Łącznik kielichowy do rur PE fi 225 

 z zabezpieczeniem 

4  

 

5 Łącznik RK do rur PE fi 90  

z zabezpieczeniem 

4  

 

6 Łącznik RK do rur PE fi 110  

z zabezpieczeniem 

4  

 

7 Łącznik RK do rur PE fi 160  

z zabezpieczeniem 

4  

 

8 Łącznik RK do rur PE fi 225  

z zabezpieczeniem 

4  

 

9 Łącznik kielichowy fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

10 Łącznik kielichowy fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

11 Łącznik kielichowy fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

12 Łącznik kielichowy fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 



13 Łącznik RK fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

14 Łącznik RK fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

15 Łącznik RK fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

16 Łącznik RK fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

17 Łącznik kielichowy fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

4  

 

18 Łącznik kielichowy fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

4  

 

19 Łącznik kielichowy fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

4  

 

20 Łącznik kielichowy fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

8  

 

21 Łącznik RK fi 150 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

22 Łącznik RK fi 200 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

23 Łącznik RK fi 300 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

24 Łącznik RK fi 400 z zabezp. 

do wszystkich rodzajów rur 

2  

 

 

 

Oferowana wartość netto dla 4 części zamówienia wynosi  :    

 

słownie  

 

……………………………………………................................................................................... 

 

 

 Dla pozycji 1-24 należy zaoferować łączniki z zabezpieczeniem przed wysunięciem. 

 Dla pozycji 9-14 należy zaoferować łączniki do łączenia wszystkich rodzajów rur , 

maksymalne    

 odchylenie osiowe nie mniejsze niż  ± 4° 

 Dla pozycji 9,12 zakres D min-max 159 - 188  

 Dla pozycji 10,13 zakres D min-max  193-227 

 Dla pozycji 11,14 zakres D min-max  314-356 

 Dla pozycji 12,16 zakres D min-max   392-442 

 Dla pozycji 1-16 należy zaoferować łączniki od jednego producenta. 

 Dla pozycji 17,21 zakres D min-max 154 - 192 

 Dla pozycji 18,22 zakres D min-max  192-232 

 Dla pozycji 19,23 zakres D min-max  315-356 

 Dla pozycji 20,24 zakres D min-max   392-433 

 Dla pozycji 17-24 należy zaoferować łączniki od jednego producenta. 



 Dla pozycji 17-24 należy zaoferować łączniki zakleszczające się na rurze nadające się 

do łączenia rur wykonanych z wszystkich materiałów. 

Korpus i pierścień dociskowy łącznika wykonane z żeliwa sferoidalnego, uszczelka z gumy 

NBR, śruby ze stali nierdzewnej pokryte teflonem. 

Blaszki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczające wszystkie rodzaje rur przed 

wysunięciem. 

Ochrona przed korozją – powłoka o grubości co najmniej 250 µm, wg  GSK, certyfikat GSK 

RAL 

Dopuszczalne odchylenie kątowe osi rury od łącznika 8 stopni, dla łącznika rurowego 16 

stopni 

 

 

 

 

 


