
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 10   H = 2140 - 2150 

40   

 

2 Hydrant nadziemny  

DN 80 PN 10  H= 2140 - 2150 

Zabezpieczony w przypadku złamania 

5  

 

3 Hydrant nadziemny  

DN 80 PN 16  H= 2386 

10  

 

4 Hydrant podziemny  

DN 80 PN 10 H=1250  Rd= 1500 

15  

 

5 Hydrant podziemny 

DN 80 PN 16 Rd =1500 

10  

 

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 10 

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 PN10. 

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 

 przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100; 

 testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu; 

 certyfikat CNBOP w Józefowie; 

 atest PZH Warszawa; 

 hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, 

wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038; 

 głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i 

powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową; 

 głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i 

materiał głowicy; 

 głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt; 

 hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; 

 nadziemna część kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej; 

 część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40; 

 ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów 

GSK-RAL, o min. grubości 250 µm, wewnętrznie w części dolnej – emalia; 

 konstrukcja hydrantu umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu, bez demontażu 

hydrantu z sieci i zamykania zasuwy; 

 połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze 

stali nierdzewnej; 

 trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 

 tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, 

pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; 

 siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie; 

 trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 

 uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz 

mosiężnej tulei z o-ringami; 

 nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 

 rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z 

tłokiem metodą prasowania; 

 hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 

pozycji tłoka hydrantu; 

 kolor hydrantu : czerwony. 

 Dodatkowo : Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, 

ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do 

odwodnienia. 



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 10 

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 

 

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

 testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu; 

 certyfikat CNBOP w Józefowie; 

 atest PZH Warszawa; 

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną 

z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; 

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

nominalne i materiał korpusu; 

 ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg 

wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

 konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu 

hydrantu z sieci; 

 trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 

 tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, 

pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; 

 siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie; 

 trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 

 uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz 

mosiężnej tulei z o-ringami; 

 podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i 

płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem; 

 nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 

 rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z 

tłokiem metodą prasowania; 

 deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym 

pierścieniu wzmacniającym; 

 hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 

pozycji tłoka hydrantu; 

 kolor hydrantu: niebieski; 

  

  
  
  

Dodatkowo : 

  

 Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą 

rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 

 


