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INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do uniewa nienia post powania bez podania przyczyny. 

2. Wykonawca winien zapozna  si  ze wszystkimi dokumentami sk adaj cymi si  na specyfikacj  

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

3. Formularz oferty powinien by  wype niony (z uwzgl dnieniem odpowiednich wykre le ) przez 

Wykonawc ci le wed ug warunków i postanowie  zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne 

zmiany powinny by  parafowane przez Wykonawc .  

4. Wszystkie strony oferty winny by  kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna 

rozpoczyna  si  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Ka da ze stron oferty powinna by  parafowana przez osob  upowa nion  do podpisywania oferty. 

6. Ka dy Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert , w której musi by  zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena.  

7. Wykonawca powinien uzyska  wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 

umowy i pó niejszej realizacji zamówienia. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 
 

 

Zamawiaj cy:  „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45 

tel. 42 715-12-95  fax. 42 715-27-61 
 

I. Przedmiot zamówienia:  

Zakup i sukcesywne dostawy materia ów budowlanych, instalacyjnych, armatury i uzbrojenia 
sieci wod – kan docelowo do magazynu Zamawiaj cego, Zgierz ul. A. Struga 45 jak równie   
w razie konieczno ci we wskazane przez Zamawiaj cego miejsce na terenie Miasta i Gminy 
Zgierz. 
Szczegó owy zakres zamówienia znajduje si  w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi cym 
za cznik do umowy. Podane ilo ci materia ów oszacowane zosta y na podstawie redniego zu ycia  
w ostatnich latach i mog  ulec zmianie. 
1) Zamawiaj cy odrzuci ofert  Wykonawcy je eli w oferowanych przez niego dostawach 

stanowi cych przedmiot niniejszego zamówienia udzia  towarów pochodz cych z pa stw 
cz onkowskich Unii Europejskiej, pa stw, z którymi Unia Europejska zawar a umowy  
o równym traktowaniu przedsi biorców, lub pa stw, wobec których na mocy decyzji Rady 
stosuje si  przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %. 

2)  Wymagania, które powinien spe nia  oferowany przedmiot zamówienia oraz sposób oceny 
spe nienia tych wymaga : 

 Wszystkie materia y i armatura powinny posiada  dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne) oraz 
atesty higieniczne PZH w przypadku cz ci, które b  mia y kontakt z wod  pitn  . 

 Charakterystyki techniczne i inne w ciwo ci jako ciowe wyrobu zgodne z Polskimi Normami 
ustalaj cymi wymagania w stosunku do elementów eliwnych wodoci gowych: 

a) PN-EN 1074-1: 2002 - Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania    
    sprawdzaj ce. Cz  1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1074-2: 2002 - Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania 
sprawdzaj ce.    Cz  2: Armatura zaporowa, 
 PN-EN 558-1 - D ugo ci zabudowy armatury metalowej prostej i k towej do 
ruroci gów ko nierzowych. Armatura z oznaczeniem PN, 
 PN-EN 1092-2: 1999 - Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury, 

czników i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne, 
 PN-EN 1563: 2000 - Odlewnictwo. eliwo sferoidalne. 

 
 Zamawiaj cy wymaga dostarczenia nieodp atnie po 1 sztuce przyk adowej próbki 

armatury na czas wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z poni szym wykazem, celem 
umo liwienia przeprowadzenia oceny jako ci technicznej i jako ci wykonania, które 
winny potwierdzi  spe nianie przez oferowane dostawy wymaga  okre lonych przez 
Zamawiaj cego.  
Zamawiaj cy nie ponosi kosztów dostawy i zwrotu przyk adowej oferowanej armatury. 
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Po wyborze najkorzystniej oferty ci Wykonawcy, których  oferty nie zosta y uznane za 
najkorzystniejsze  zg osz  si  do Zamawiaj cego po odbiór dostarczonej przyk adowej 
próbki armatury po wcze niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj cym dok adnego  terminu  
i godziny jej odbioru – tel. kontaktowy Zamawiaj cego  42 715 12 95 wew. 59. 
W przypadku Wykonawcy, którego oferta uznana zosta a za najkorzystniejsz , 
dostarczone próbki asortymentu z one Zamawiaj cemu wraz z ofert  pozostan   
u Zamawiaj cego zgodnie z ogólnymi zasadami przechowywania dokumentacji 
przetargowej i nie podlegaj  zwrotowi Wykonawcy.  

 
  Przyk adowe próbki, które Wykonawcy za cz  do oferty:  
 

a) Kineta i teleskop L=1000 mm studni kanalizacyjnej 
b) Opaska naprawcza na rur eliwn  DN 100 L=300 mm 
c) Siod o do nawiercania eliwa, stali, azbestocementu, PE i PCV gwintowane z odci ciem 

kulowym DN   200x6/4’’ 
d) Obudowa teleskopowa DN 50 
e) Doszczelniacz z czy kielichowych DN 200 
f) Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamkni ciem, amany 
g) Kolano PE-PE 40 
h) czka PE – stal GW 40x5/4’’ kompozyt 
i) Uchwyt (konsola)  do wodomierza DN 40 z zaworami  
j) Zasuwa krótka DN 100 
k) Zasuwa gwintowana GW / GZ 40 z mi kkim uszczelnieniem 
l) Zawór kulowy DN 40 
m) cznik rurowo – ko nierzowy DN 100 do rur eliwnych 
n) cznik rurowo – rurowy DN 100 do rur eliwnych 
o) cznik rurowo – ko nierzowy DN 100 z zabezpieczeniem 
p) cznik rurowo – ko nierzowy DN 90 do rur PE 
q) az eliwny D400 DN 600 h=150 z eliwa szarego (na którym b dzie umieszczane logo 

Zamawiaj cego) 
r) az samopoziomuj cy 40 T, z wype nieniem betonowym 
s) Nawiertka samonawiercaj ca z g owic  mosi  160 / 6/4'' (40) 

 
Spe nienie wymaga  Zamawiaj cego w zakresie jako ci oferowanego przez Wykonawc  asortymentu 
zostanie ocenione na podstawie za czonych do oferty ww. dokumentów oraz przyk adowych próbek 
asortymentu. 

 
      Wykonawcy wraz z ofert  sk adaj  ww. próbki w nast puj cy sposób: 
      Kompletn  ofert  nale y z  w sekretariacie  w siedzibie Zamawiaj cego w terminie okre lonym  

w niniejszej SIWZ. 
      Przyk adowe próbki nale y z  wraz z ofert   w magazynie Zamawiaj cego, który znajduje si  na 

terenie siedziby Zamawiaj cego po uprzednim kontakcie telefonicznym (42 715 12 95 wew. 59)  
z pracownikiem magazynu. Pracownik magazynu Zamawiaj cego wska e Wykonawcy miejsce 

enia przyk adowych próbek oraz dokona weryfikacji ich stanu ilo ciowego potwierdzaj c 
powy sze w notatce s bowej podpisanej przez  siebie  oraz przedstawiciela Wykonawcy.  
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     UWAGA WYKONAWCY: 
     Przyk adowe próbki winny by  oznaczone - poprzez wskazanie numeru post powania, tj. 

D/PN/7/2018/S oraz  nazw   i siedzib  Wykonawcy - w  taki sposób, który gwarantuje  ich trwa . 
Nale y je dostarczy  w dni robocze w godzinach 800-1400. 
 
Zamawiaj cy wy oni Wykonawc  przedmiotu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 
(zwanym dalej „Regulaminem”) zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj cego: 
www.wodkan.zgierz.pl w zak adce „Przetargi”. 

 
Osobami upowa nionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiaj cego s ; 

 w sprawach formalnych  - Marzena Dyaczy ska, tel. 42 715-12-95 w. 34 
 w sprawach technicznych  - Zbigniew Karolak, tel. 42 715-12-95 w. 77. 

 
Wszelkie wnioski, o wiadczenia i zawiadomienia sk adane przez Zamawiaj cego i Wykonawców 
wymagaj  formy pisemnej. Zamawiaj cy dopuszcza przekazywanie powy szych dokumentów 
faksem lub (skany) e-mailem  ( e-mail: zamówienia@wodkan.zgierz.pl). W takiej sytuacji tre  
przekazanej informacji wymaga potwierdzenia otrzymania odpowiednio faksem lub  
e-mailem.  
 
 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1.1. Oferta winna by  sporz dzona na za czonym FORMULARZU OFERTY. 
1.2. Do oferty winny by  za czone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami punktu 2 SIWZ. 
1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, mog  by  przedstawione w formie orygina ów lub 

kserokopii po wiadczonych za zgodno  z orygina em przez Wykonawc , z zastrze eniem pkt. 
1.4. Zamawiaj cy zwróci si  o przedstawienie orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawc  kserokopia dokumentu b dzie 
nieczytelna lub b dzie budzi a w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci, a Zamawiaj cy nie b dzie 
móg  sprawdzi  jej prawdziwo ci w inny sposób. 

1.4. Pe nomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszej SIWZ musi by  do czone do oferty  
w formie orygina u lub kopii po wiadczonej przez notariusza za zgodno  z orygina em. 

1.5. Wykonawca winien przedstawi  ofert  zgodn  z wymaganiami SIWZ. 
1.6. Oferta winna by  sporz dzona czytelnie, w j zyku polskim i podpisana przez upowa nionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie za czniki do oferty stanowi ce o wiadczenia 
Wykonawcy winny by  równie  podpisane przez upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Upowa nienie do podpisania oferty wraz z za cznikami musi bezpo rednio wynika   
z dokumentów do czonych do oferty. Oznacza to, e je eli upowa nienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzaj cego status prawny Wykonawcy, to do oferty nale y do czy  
stosowne pe nomocnictwo udzielone przez osoby do tego upowa nione. 

1.7. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  obejmuj  ca  zamówienia. 
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1.8. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on  ofert  przed up ywem terminu 
sk adania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi by  z one wed ug tych samych zasad 
jak sk adana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

1.9. Wykonawca winien zamie ci  ofert  w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. 
Kopert  zewn trzn  nale y opisa  w nast puj cy sposób:  

 
 

Oferta na: 
„Zakup i sukcesywne dostawy materia ów budowlanych i instalacyjnych”  

    Nie otwiera  przed 07.06.2018 r., godz. 1100. 
 
Ponadto koperta wewn trzna, w której nale y umie ci  ofert  poza opisem podanym powy ej 
powinna by  opatrzona nazw  i adresem Wykonawcy, aby mo na by o odes  ofert  bez 
otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia z opó nieniem lub wycofania. 

1.10. Skutki zwi zane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi Wykonawca. 
1.11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
a Wykonawca zastrzeg  w odniesieniu do tych informacji, e nie mog  by  one udost pnione 
innym uczestnikom post powania. 

 
 

2. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU NIE SPE NIANIA 
WARUNKÓW. 

2.1. Wykonawcy ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia musz  posiada  uprawnienia  
do wykonywania dzia alno ci lub czynno ci w zakresie odpowiadaj cym przedmiotowi 
zamówienia. 

2.2. Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu  
w tym o wiadczenia potwierdzaj ce ich spe nianie przez Wykonawc : 
a) Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana zgodnie  

z formu  spe nia/nie spe nia w oparciu o o wiadczenia wchodz ce w sk ad oferty 
(za czone do oferty). 

b) W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu Wykonawca 
zobowiazany jest przed  o wiadczenie, sporz dzone wed ug wzoru stanowi cego 
za cznik nr 2 do oferty, o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu.(Wykonawcy 
sk adaj cy ofert  wspóln  przedstawiaj  razem jeden dokument w formie za cznika 
nr 2 do oferty). O wiadczenie z one wspólnie przez Wykonawców sk adaj cych ofert  
wspóln  powinno by  podpisane przez Pe nomocnika upowa nionego przez wszystkich 
Wykonawców sk adaj cych ofert  wspóln  do reprezentowania ich w post powaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia.  
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2.3. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, musi on przed  

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wraz z odpowiednimi wykre leniami) 
potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, którego 
wzór stanowi za cznik nr 3 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania si   
o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  

one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich). 
 
 

3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ CY SI  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spe nia  
warunki udzia u w post powaniu oraz z  dokumenty potwierdzaj ce spe nienie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiaj  Pe nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post powaniu albo 
reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie 
musi wynika  z tre ci pe nomocnictwa przed onego wraz z ofert . Pe nomocnictwo powinno 
jednoznacznie okre la  post powanie i precyzowa  zakres umocowania, musi te  wymieni  
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj  si  o zamówienie. Ka dy z Wykonawców 
udzielaj cych umocowania musi si  podpisa  na dokumencie pe nomocnictwa podpisa  si  
czytelnie lub potwierdzi  swój autograf imienn  piecz tk . Zaleca si , aby Pe nomocnikiem 
by  jeden z Wykonawców ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.  

3.2. Wszelka korespondencja prowadzona b dzie wy cznie z Pe nomocnikiem. 
3.3. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejsz  zawarli umow  reguluj  wspó prac  tych Wykonawców 
i przed yli t  umow  Zamawiaj cemu nie pó niej ni  2 dni przed podpisaniem umowy. 
Umowa reguluj ca wspó prac  Wykonawców wyst puj cych wspólnie musi zawiera : 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa zosta a zawarta (celem tym musi by  
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmuj cego okres nie krótszy ni  okres obowi zywania 
umowy o realizacj  zamówienia, 

c) wykluczenie mo liwo ci wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z partnerów 
(wspó wykonawców) do czasu wype nienia wszystkich zobowi za  wynikaj cych z umowy  
o realizacji zamówienia, 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie reguluj cej wspó prac  Wykonawców bez pisemnej 
zgody Zamawiaj cego, 

e) wiadczenie, e wszyscy partnerzy (wspó wykonawcy) przyjmuj  na siebie 
odpowiedzialno  solidarn  za nale yte wykonanie zamówienia, 

f) sposób wspó dzia ania w wykonaniu zamówienia i podzia  zada , 
g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (wspó wykonawców) przy wykonywaniu 

zamówienia, 
h) informacj , e Lider jest upowa niony do zaci gania zobowi za , do przyjmowania p atno ci 

od Zamawiaj cego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 
(wspó wykonawców) razem i z ka dego z osobna. 
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4. ZAWARTO  OFERTY 

Kompletna oferta musi zawiera : 
a) Formularz Oferty wraz z Za cznikiem do Oferty, sporz dzony na podstawie wzoru 

stanowi cego Za cznik nr 1 do oferty,  
b) wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzone na 

podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 2 do oferty 
c) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post powania w trybie  

§ 19 ust. 1 Regulaminu, sporz dzone wg wzoru stanowi cego Za cznik nr 3 do oferty, 
d) stosowne Pe nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa nienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpo rednio ze z onego w ofercie dokumentu stwierdzaj cego status prawny 
Wykonawcy, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiaj cy Pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia, 

f) zestawienie wycenionej armatury i uzbrojenia sieci wod - kan stanowi ce Za cznik  do oferty, 
g) pozosta e dokumenty i próbki  wymienione w pkt. I  niniejszej SIWZ. 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy nie d ej ni  do dnia 01.06.2020r. lub do wyczerpania 
przedmiotu Umowy. 

 

6. TERMIN ZWI ZANIA WYKONAWCY Z ON  OFERT  

Wykonawca pozostaje zwi zany z on  ofert  przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 
 

7. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT 

7.1. Ofert  nale y z  w sekretariacie Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” 
Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, nie pó niej ni  do godz. 1045 dnia  07.06.2018 r. 
 

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

           Otwarcie ofert nast pi w dniu 07.06.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Spó ki „Wodoci gi  

            i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, sala konferencyjna. 

8.1. Wszystkie oferty otrzymane po terminie sk adania ofert podanym powy ej zostan  zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert. 

 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA NIE  DOTYCZ CYCH SIWZ 

9.1. Wykonawca mo e zwróci  si  na pi mie o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy udzieli 
wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 4 dni przed up ywem terminu sk adania 
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ofert,  pod  warunkiem,  e  wniosek  wp ynie  nie  pó niej  ni  do  ko ca  dnia,  w  którym  up ywa  
po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ 
wp ynie po up ywie terminu na jego z enie lub dotyczy udzielonych wyja nie , 
Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  lub pozostawi  wniosek bez rozpoznania.  

9.2. Zamawiaj cy przeka e tre  zapyta  wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekaza  zaproszenie wraz z SIWZ bez ujawniania ród a zapytania. 

9.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu 
sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  SIWZ. Dokonane w ten sposób modyfikacje stan  si  
cz ci  sk adow  SIWZ i przekazane zostan  niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano zaproszenie wraz z SIWZ. 

9.4. Zamawiaj cy prosi o niezw oczne potwierdzenie otrzymania wyja nie  lub uzupe nie  do 
SIWZ. 

9.5. Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyja nie . 
9.6. Zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert, je eli b dzie to niezb dne dla 

umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowywanych ofertach zmian 
wynikaj cych z modyfikacji tre ci SIWZ. O przed eniu terminu sk adania ofert Zamawiaj cy 
niezw ocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekaza  SIWZ. Przed enie 
terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt. 
8.1. 
 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

10.1. Wykonawca okre li cen  oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wype niaj c Formularz 
oferty wraz z za cznikiem do oferty. 

10.2. Cen  oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 
Wykonawc  w Formularzu oferty. Stanowi ona sum  warto ci asortymentów 
wyszczególnionych w Za czniku do oferty. 

10.3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie za wszystkie wiadczenia Wykonawcy konieczne do 
prawid owego, pe nego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
nawet, gdy obowi zek wykonania wiadczenia nie wynika wprost z dokumentów 
przetargowych lub innych dokumentów le cych u podstaw umowy. 

 

11. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

Wybór spo ród ofert wa nych i nieodrzuconych dokonywany b dzie w oparciu  
o ocen  nast puj cego kryterium: 
cena oferty netto – 100 % ( maksymalnie 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen) 
Opis punktacji: oferta z najni sz  cen  otrzyma maksymaln  ilo  punktów; pozosta e oferty 
oceniane b  wg wzoru: 

najni sza cena oferty netto 
-------------------------------- x 100 = ............. pkt 
cena badanej oferty netto 
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Za najkorzystniejsz  uznana zostanie oferta, która uzyska najwy sz  liczb  punktów w ostatecznej 
ocenie punktowej. 

 
12. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 
12.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom okre lonym 

w SIWZ oraz jest ofert  najkorzystniejsz . 
12.2. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, e: 

a. ono j  po wyznaczonym terminie, 
b. jest niekompletna z powodu nie uzupe nienia dokumentów przez Wykonawc   

w okre lonym przez Zamawiaj cego terminie, 
c. ona przez Wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie 

zamówienia, 
d. nie odpowiada tre ci SIWZ.   

12.3. W przypadku, gdy nie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e 
zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli 
te oferty, do z enia w okre lonym terminie ofert dodatkowych, przy czym ceny nowo 

onych ofert nie mog  by  wy sze od wcze niej zaproponowanych. 
12.4. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy, 

Zamawiaj cy wybierze ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, e nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej 
odrzuceniu.  

12.5. W zawiadomieniu wys anym do Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, Zamawiaj cy 
okre li termin i miejsce zawarcia umowy.  

 
13. PODWYKONAWSTWO 

Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzy  podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nast pi w Formularzu Oferty. 
 
14. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 

WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z zapisami Rozdzia u X Regulaminu rodków ochrony prawnej nie stosuje si . 
 
 
15. WYKAZ ZA CZNIKÓW 

 
 

L.p. Oznaczenie Za cznika Nazwa Za cznika 

1.   
Za cznik nr 1 

 
 
Wzór Formularza Oferty wraz z Za cznikiem do Oferty. 
 

2.  Za cznik nr 2  
Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków 
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udzia u w post powaniu. 
 

3.  Za cznik nr 3 

 
Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia w trybie § 19 ust. 1 Regulaminu. 
 

4.  Za cznik nr 4 
 
Wzór Umowy 
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Za cznik Nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 
do post powaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego 

 
Na:  „Zakup i sukcesywne dostawy materia ów budowlanych i instalacyjnych” 
 
 
1. ZAMAWIAJ CY: 

 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz, Polska 

 
 
2. WYKONAWCA: 
     
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) nr KRS, NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imi  i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu/ e-mail  
 
 
4. Ja (my) ni ej podpisany(i) o wiadczam(y), e: 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie obj tym specyfikacj  istotnych warunków 

zamówienia za kwot : …………………………………………………  netto 

(s ownie:………………..z otych). 

2. ceny jednostkowe materia ów budowlanych, instalacyjnych, armatury i uzbrojenia sieci wod – kan 

na podstawie, których ustalona zosta a cena oferty, wskazane w za czniku do oferty, nie ulegn  

zmianie do ko ca wykonywania zamówienia; 
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3. dostawy b  (b dziemy) realizowa  maksymalnie w ci gu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia 

telefonicznego potwierdzonego faxem przez Zamawiaj cego, w dniach roboczych w godz. 700 – 

1400;  

4. dostawy  awaryjne materia ów  (asortyment naprawczy, monta owy, z ograniczon  mo liwo ci  

zamkni cia przep ywu wody)  -  realizowa  maksymalnie w ci gu  4 godzin od otrzymania 

zg oszenia telefonicznego Zamawiaj cego na wskazane przez Zamawiaj cego miejsce na ternie 

Miasta i Gminy Zgierz; 

5. zamówienie w zakresie i na warunkach okre lonych w SIWZ b  (b dziemy) realizowa  

sukcesywnie od dnia zawarcia Umowy nie d ej ni  do dnia 01.06.2020 r. lub do wyczerpania 

przedmiotu Umowy; 

6. zapozna em(li my) si  z tre ci  SIWZ i nie wnosimy do niej zastrze  oraz zdoby em(li my) 

konieczne informacje potrzebne do w ciwego wykonania zamówienia, 

7. akceptuj (emy) 30 dniowy termin p atno ci wynagrodzenia od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiaj cego; 

8. udzielam(y) 12 miesi cy gwarancji jako ci, licz c od dnia dostawy; 

9. sk adam(y) niniejsz  ofert  [we w asnym imieniu], / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si   

o udzielenie zamówienia]*. 

10. Nie zamierzam(y) powierza  do podwykonania adnej cz ci niniejszego zamówienia / 

nast puj ce cz ci niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzy  podwykonawcom*: 

 
L.p. Nazwa cz ci zamówienia 

a)  

b)  

c)  

 

11. adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poni ej informacje 

zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog  by  udost pnianie, w szczególno ci 

innym uczestnikom post powania*, 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie 

(wyra one cyfr ) 
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od do 

a)    

b)    

 

12. uwa am(y) si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w SIWZ, 

13. zawarty w SIWZ Wzór umowy zosta  przeze mnie (przez nas) zaakceptowany  

i  zobowi zuj (emy)  si  w  przypadku  wybrania  mojej  (naszej)  oferty  do  zawarcia  umowy  na  

wymienionych we Wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiaj cego, 

14. wszystkie strony mojej (naszej) oferty, cznie z wszystkimi za cznikami s  ponumerowane i ca a 

oferta sk ada si  z .................... stron. 

 
 
 

    *Wykonawca wykre la niepotrzebne  
 
 

............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z piecz ci  imienn  

......................................................... 

(miejscowo , data) 
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                     Za cznik do oferty 

Przedmiot zamówienia 
(zestawienie cen jednostkowych i warto  – netto) 

  
 

 

L.p. ASORTYMENT Miara Ilo  Cena Warto  z  

1 Dwuz czka ocynkowana DN 15 gwint wewn trzny (mufka 1/2'') PN 10 szt. 20   

2 Dwuz czka ocynkowana DN 20 gwint wewn trzny (mufka 3/4'') PN 10 szt. 40   

3 Dwuz czka ocynkowana DN 25 gwint wewn trzny (mufka 1’’) PN 10 szt. 20   

4 Dwuz czka ocynkowana DN 32 gwint wewn trzny (mufka 5/4’’) PN 10 szt. 20   

5 Dwuz czka ocynkowana DN 40 gwint wewn trzny ( mufka 6/4’’) PN10 szt. 20   

6 Dwuz czka ocynkowana DN 50 gwint wewn trzny (mufka 2'') PN 10 szt. 20   

7 Dwuz czka ocynkowana DN 15 gwint zewn trzny (nypel 1/2'') PN 10 szt. 20   

8 Dwuz czka ocynkowana DN 20 gwint zewn trzny (nypel 3/4'') PN 10 szt. 100   

9 Dwuz czka ocynkowana DN 25 gwint zewn trzny (nypel 1'') PN 10 szt. 300   

10 Dwuz czka ocynkowana DN 32 gwint zewn trzny (nypel 5/4’’) PN 10 szt. 300   

11 Dwuz czka ocynkowana DN 40 gwint zewn trzny (nypel 6/4'') PN 10 szt. 300   

12 Dwuz czka ocynkowana DN 50 gwint zewn trzny (nypel 2'') PN 10 szt. 20   

13 Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') PN 10 szt. 20   

14 Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') ( nyplowe) PN 10 szt. 20   

15 Kolanko ocynkowane DN 25(1'') PN 10 szt. 20   

16 Kolanko ocynkowane DN 32(5/4") PN 10 szt. 10   

17 Kolanko ocynkowane DN 40 (6/4") PN 10 szt. 10   

18 Kolanko ocynkowane DN 50(2'') PN 10 szt. 10   

19 Kolano PE/PE DN 32 PN 10 szt. 20   

20 Kolano PE/PE DN 40 PN 10 szt. 20   

21 Kolano PE/PE DN 50 PN 10 szt. 10   

22 Kolano PE/PE DN 63 PN 10 szt. 10   

23 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 25 / 20 (3/4") PN 10 szt. 10   

24 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 32 / 25 (1") PN 10 szt. 40   

25 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 40 / 25 (1") PN 10 szt. 20   

26 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 40 / 32 (5/4") PN 10 szt. 40   

27 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 50 / 25 (1") PN 10 szt. 20   



Oznaczenie sprawy D/PN/7/2018/S 

16 

28 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 50 / 40 (6/4") PN 10 szt. 20   

29 Ko nierz bez gwintu DN 200 PN 10 (pe ny) szt. 4   

30 Ko nierz bez gwintu DN 80 PN 16 (pe ny) szt. 10   

31 Ko nierz bez gwintu DN 100 PN 16 (pe ny) szt. 10   

32 Ko nierz z gwintem wewn trznym DN 50 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" szt. 4   

33 Ko nierz z gwintem wew. DN 80 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" szt. 4   

34 Konopie uszczelniaj ce (w ókno lniane) kg 20   

35 Korek oc. DN 15 szt. 20   

36 Korek oc. DN 20 szt. 20   

37 Korek oc.0 DN 25 szt. 20   

38 Korek oc. DN 32 szt. 20   

39 Korek oc. DN 40 szt. 20   

40 Korek oc. DN 50 szt. 10   

41 Pasta do gwintów kg 30   

42 Pasta do uszczelek kg 30   

43 Tabliczki informacyjne do hydrantów ppo . z blachy aluminiowej szt. 100   

44 Tabliczki informacyjne do zasuw domowych z blachy aluminiowej szt. 200   

45 Tabliczki informacyjne do zasuw ulicznych z blachy aluminiowej szt. 100   

46 Trójnik PE/PE DN 32 PN 10 szt. 4   

47 Trójnik PE/PE DN 40 PN 10 szt. 4   

48 Trójnik PE/PE DN 50 PN 10 szt. 4   

49 Trójnik PE/PE DN 63 PN 10 szt. 4   

50 Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 20 z zaworami i zaworem antyska eniowym szt. 80   

51 Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 32 z zaworami i zaworem antyska eniowym szt. 4   

52 Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 40 z zaworami i zaworem antyska eniowym szt. 10   

53 Zawór grzybkowy DN 25 do konsoli wodomierzowej  szt. 10   

54 Zawór grzybkowy odcinaj cy z zaworem antyska eniowym DN 25 do konsoli 
wodomierzowej  szt. 10   

55 Zawór grzybkowy odcinaj cy z zaworem antyska eniowym DN 32 do konsoli 
wodomierzowej  szt. 6   

56 Zawór grzybkowy odcinaj cy z zaworem antyska eniowym DN 40 do konsoli 
wodomierzowej  szt. 6   

57 Przed ka wodomierzowa 20 L-30 mosi dz szt. 40   

58 Przed ka wodomierzowa 20 L-60 mosi dz szt. 40   

59 Przed ka wodomierzowa 20 L-90 mosi dz szt. 20   

60 Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 20 szt. 1000   
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61 Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 40 szt. 400   

62 Uszczelki p askie sztywne DN 80 PN 10 szt. 200   

63 Uszczelki p askie sztywne DN 100 PN 10 szt. 300   

64 Uszczelki p askie sztywne DN 150 PN 10 szt. 320   

65 Uszczelki p askie sztywne DN 200 PN 10 szt. 60   

66 Uszczelki p askie sztywne DN 250 PN 10 szt. 40   

67 Z cze z eliwa ci gliwego DN 25 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 100   

68 Z cze z eliwa ci gliwego DN 32 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 60   

69 Z cze z eliwa ci gliwego DN 40 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 40   

70 Z cze z eliwa ci gliwego DN 50 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 20   

71 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/25 PN 10 szt. 40   

72 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/32 PN 10  szt. 40   

73 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/40 PN 10  szt. 40   

74 Z cze PE/PE DN 32 PN 10 szt. 10   

75 Z czka PE/PE DN 63 PN 10 szt. 10   

76 Z czka PE/PE DN 40 PN 10 szt. 20   

77 Z czka PE/PE DN 50 PN 10 szt. 10   

78 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 25/20 PN 16 kompozyt szt. 60   

79 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 25/20 PN 16 kompozyt szt. 80   

80 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 32/25 PN 16 kompozyt szt. 80   

81 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 32/25 PN 16 kompozyt szt. 100   

82 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/25 PN 16 kompozyt szt. 40   

83 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 40/25 PN 16 kompozyt szt. 40   

84 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/32 PN 16 kompozyt szt. 60   

85 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 40/32 PN 16 kompozyt szt. 100   

86 Z czka PE/PE równoprzelotowa DN 40/40 PN 16 kompozyt szt. 80   

87 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 40/40 PN 16 kompozyt szt. 100   

88 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 63/50 PN 16 kompozyt szt. 10   

89 Kolano  do czenia rur PE/PE DN 40/40 mm PN 16 szt. 10   

90 Kolano  z gwintem zewn trznym PE/GZ  40/32 mm PN 16 szt. 10   

91 Adapter GZ 25  zakres DN  20 - 27 mm kompozyt  szt. 20   

92 Adapter GW 25 zakres 27 - 35 mm kompozyt szt. 20   

93 Adapter GZ 32 zakres 35 - 50 mm kompozyt szt. 20   
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94 Adapter GW 32 zakres 35 - 50 mm kompozyt szt. 20   

95 Adapter GZ 40 zakres 35 - 50 mm kompozyt szt. 20   

96 Adapter GZ 40 zakres 49 - 63 mm kompozyt szt. 10   

97 Zw ka ocynkowana DN 25/20 PN 10 (redukcja) szt. 200   

98 Zw ka ocynkowana DN 32/25 PN 10 (redukcja) szt. 80   

99 Zw ka ocynkowana DN 40/25 PN 10 (redukcja) szt. 100   

100 Zw ka ocynkowana DN 40/32 PN 10 (redukcja) szt. 140   

101 Zw ka ocynkowana DN 50/25 PN 10 (redukcja) szt. 10   

102 Zw ka ocynkowana DN 50/32 PN 10 (redukcja) szt. 20   

103 Zw ka ocynkowana DN 50/40 PN 10 (redukcja) szt. 60   

104 Adaptor mosi dz GW 32 x 25 z muf  do zgrzewania  szt. 20   

105 Adaptor mosi dz GZ 32 x 25 z muf  do zgrzewania  szt. 20   

106 Adaptor mosi dz GW DN 40x5/4" z muf  do zgrzewania szt. 10   

107 Adaptor mosi dz GW DN 40x 1" z muf  do zgrzewania szt. 10   

108 Adaptor mosi dz GZ DN 40x5/4" z muf  do zgrzewania szt. 20   

109 Adaptor mosi dz GZ DN 40x6/4" z muf  do zgrzewania szt. 20   

110 Adaptor mosi dz GZ DN 40x 1" z muf  do zgrzewania szt. 20   

111 Adaptor mosi dz GW 63 x 2" (50) z muf  do zgrzewania szt. 10   

112 Adaptor mosi dz GZ 63 x 2" (50) z muf  do zgrzewania szt. 10   

113 Kolano PEHD doczo owe DN 90 PN 10 szt. 10   

114 Kolano PEHD doczo owe DN 110 PN 10 szt. 10   

115 Kolano PEHD doczo owe DN 160 PN 10 szt. 4   

116 Kolano PEHD doczo owe DN 225 PN 10 szt. 4   

117 Kolano PEHD doczo owe DN 280 PN 10 szt. 4   

118 Kolano elektrooporowe DN 40 mm PN 16 szt. 10   

119 Kolano elektrooporowe DN 63 mm PN 16 szt. 10   

120 Kolano elektrooporowe DN 90 mm PN 10 szt. 20   

121 Kolano elektrooporowe DN 110 mm PN 10 szt. 20   

122 Kolano elektrooporowe DN 160 mm PN 10 szt. 4   

123 Kolano elektrooporowe DN 225 mm PN 16 szt. 10   

124 Ko nierz do tulei PEHD DN 90 PN 10 szt. 100   

125 Tuleja PEHD doczo owa DN 90 PN 10 szt. 100   

126 Ko nierz do tulei PEHD DN 110 PN 10 szt. 160   
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127 Tuleja PEHD doczo owa DN 110 PN 10 szt. 160   

128 Ko nierz do tulei PEHD DN 160 PN 10 szt. 40   

129 Tuleja PEHD doczo owa DN 160 PN 10 szt. 40   

130 Ko nierz do tulei PEHD DN 225 PN 10 szt. 20   

131 Tuleja PEHD doczo owa DN 225 PN 10 szt. 20   

132 Ko nierz do tulei PEHD DN 280 PN 16 szt. 20   

133 Tuleja PEHD doczo owa DN 280 PN 16 szt. 20   

134 Korek (za lepka) PEHD doczo owa DN 110 PN 10  szt. 6   

135 Korek (za lepka) PEHD doczo owa DN 90 PN 10  szt. 2   

136 Korek (za lepka) PEHD doczo owa DN 160 PN 10  szt. 10   

137 Mufa elektrooporowa DN 32 mm PN 16 szt. 10   

138 Mufa elektrooporowa DN 40 mm PN 16 szt. 20   

139 Mufa elektrooporowa DN 63 mm PN 16 szt. 20   

140 Mufa elektrooporowa DN 90 mm PN 10 szt. 100   

141 Mufa elektrooporowa DN 110 mm PN 10 szt. 160   

142 Mufa elektrooporowa DN 160 mm PN 10 szt. 80   

143 Mufa elektrooporowa DN 225 mm PN 10 szt. 20   

144 Mufa elektrooporowa DN 280 mm PN 16 szt. 20   

145 Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110 / 90 mm PN 10 szt. 10   

146 Trójnik PEHD doczo owy DN 110/110 PN 10 szt. 20   

147 Trójnik PEHD doczo owy DN 110/90/110 PN 10 szt. 20   

148 Trójnik PEHD doczo owy DN 160/160 PN 10 szt. 2   

149 Trójnik PEHD doczo owy DN 160/110/160 PN 10 szt. 2   

150 Trójnik PEHD doczo owy DN 160/90/160 PN 10 szt. 10   

151 Trójnik PEHD doczo owy DN 225/90/225 PN 10 szt. 10   

152 Trójnik PEHD doczo owy DN 280/110/280 PN 10 szt. 10   

153 Rura PEHD DN 25/20 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 100   

154 Rura PEHD DN 32/25 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 300   

155 Rura PEHD DN 40/32 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 2 000   

156 Rura PEHD DN 50/40 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 100   

157 Rura PEHD DN 63/50 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 100   

158 Rura PEHD DN 90/80 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 120   

159 Rura PEHD DN 110/100 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 9600   
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160 Rura PEHD DN 160/150 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 840   

161 Rura PEHD DN 225/200 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 240   

162 Rura PVC DN 110 ci nieniowa mb. 120   

163 Nasuwka PVC ci nieniowa DN 90 PN 10 + uszczelki szt. 20   

164 Nasuwka PVC ci nieniowa DN 110 PN 10 + uszczelki szt. 20   

165 Nasuwka PVC ci nieniowa DN 225 PN 10 + uszczelki szt. 4   

166 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 80 PN 16 szt. 60   

167 Obudowa do zasuwy sztywna DN 80 L-2000 ocynkowana szt. 60   

168 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 100 PN 16 szt. 40   

169 Obudowa do zasuwy sztywna DN 100 L-2000 ocynkowana szt. 40   

170 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 150 PN 16 szt. 20   

171 Obudowa do zasuwy sztywna DN 150 L-2500 ocynkowana szt. 20   

172 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 200 PN 16 szt. 12   

173 Obudowa do zasuwy sztywna DN 200 L-2500 ocynkowana szt. 20   

174 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 250 PN 16 szt. 8   

175 Obudowa do zasuwy sztywna DN 250 L-2500 ocynkowana szt. 8   

176 Zasuwa gwintowana GW / GZ 32 szt. 20   

177 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 32 ocynkowana  szt. 20   

178 Zasuwa gwintowana GW / GZ 40 z mi kkim uszczelnieniem szt. 40   

179 Zasuwa gwintowana GW/GW 40 z mi kkim uszczelnieniem szt. 160   

180 Zasuwa gwintowana GW / GZ 50 szt. 40   

181 Zasuwa gwintowana z mi kkim uszczelnieniem 50  szt. 10   

182 Zasuwka GW/GZ z kielichem ISO 32x6/4'' szt. 4   

183 Zasuwka GW/GZ z kielichem ISO 40x2'' szt. 4   

184 Obudowa teleskopowa do zsuwy DN 40/50 ocynkowana szt. 200   

185 P yta betonowa 50x50x8 do skrzynek do zasuw szt. 100   

186 P yta betonowa pod skrzynk  do zasuw szt. 100   

187 Skrzynka do zasuw (du a) eliwna szt. 240   

188 Skrzynka do zasuw ( rednia) eliwna szt. 300   

189 Ta ma lokalizacyjna z blaszk  (100 m) - niebieska szt. 20   

190 Ta ma ostrzegawcza (100 m) - bia o/czerwona szt. 200   

191 Nawiertka typu NWZ 100 / 6/4" (40) szt. 10   

192 Nawiertka typu NCS 110 / 6/4" (40) szt. 40   
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193 Nawiertka typu NCS z g owic  mosi  110 / 6/4'' (40) szt. 10   

194 Nawiertka typu NWZ 150 / 6/4" (40) szt. 10   

195 Nawiertka typu NCS 160 / 6/4" (40) szt. 40   

196 Nawiertka typu NCS z g owic  mosi  160 / 6/4'' (40) szt. 20   

197 Nawiertka typu NWZ 200 / 2" (50) szt. 10   

198 Nawiertka typu NCS 225 / 2” (50) szt. 10   

199 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 80 x 5/4" (32) szt. 10   

200 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 100 x 6/4" (40) szt. 120   

201 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 150 x 6/4" (40) szt. 60   

202 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 200 x 2" (50) szt. 20   

203 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 250 x 2" (50) szt. 20   

204 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 100x2" z zamkni ciem 
kulowym  szt. 20   

205 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 150x2" z zamkni ciem 
kulowym  szt. 20   

206 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 200x2" z zamkni ciem 
kulowym szt. 20   

207 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 250x2" z zamkni ciem 
kulowym szt. 20   

208 Zasuwa przy czeniowa Supa Lock GGG szt. 10   

209 Obejma do nawiercania rur PE i PCV DN 110 Supa Lock GG szt. 10   

210 Obejma do nawiercania rur PE i PCV DN 160 Supa Lock GG szt. 10   

211 Kszta tka prost (z cze ISO) Supa Lock GGG DN 40 szt. 10   

212 Kszta tka k towa  (z cze ISO) Supa Lock GGG DN 40 szt. 10   

213 Kszta tka z kró cem PE Supa Lock GGG DN 40 szt. 10   

214 Kszta tka gwintowana Supa Lock GGG DN 2" szt. 10   

215 Kszta tka gwintowana Supa Lock mosi dz DN 2" szt. 4   

216 Za lepka Supa Lock GGG szt. 4   

217 Element blokuj cy systemu Supa Lock szt. 10   

218 Zawór kulowy mosi ny DN 20 PN 25 szt. 100   

219 Zawór kulowy mosi ny DN 25 PN 25 szt. 100   

220 Zawór kulowy mosi ny DN 32 PN 25 szt. 20   

221 Zawór kulowy mosi ny DN 40 PN 25 szt. 20   

222 Zawór kulowy mosi ny DN 50 PN 25 szt. 10   

223 Zawór przelotowy grzybkowy DN 15 szt. 20   

224 Zawór przelotowy grzybkowy DN 20  szt. 40   

225 Zawór przelotowy grzybkowy DN 25  szt. 60   



Oznaczenie sprawy D/PN/7/2018/S 

22 

226 Zawór przelotowy grzybkowy DN 32  szt. 10   

227 Zawór przelotowy grzybkowy DN 40  szt. 20   

228 Zawór przelotowy grzybkowy DN 50  szt. 10   

229 Zawór kulowy ko nierzowy DN 50  szt. 4   

230 G owica zaworu grzybkowego DN 20 szt. 10   

231 G owica zaworu grzybkowego DN 25 szt. 10   

232 G owica zaworu grzybkowego DN 32 szt. 10   

233 G owica zaworu grzybkowego DN 40 szt. 10   

234 G owica zaworu grzybkowego DN 50 szt. 10   

235 G owica zaworu grzybkowego DN 80 szt. 10   

236 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80 multidiametralny PN 16 szt. 20   

237 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100 multidiametralny PN 16 szt. 20   

238 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150 multidiametralny PN 16 szt. 20   

239 cznik ko nierzowy do rur PE DN 90/80  PN 16 szt. 20   

240 cznik ko nierzowy do rur PE DN 110/100  PN 16 szt. 20   

241 cznik ko nierzowy do rur PE DN 160/150  PN 16 szt. 20   

242 cznik ko nierzowy do rur PE DN 225/200  PN 16 szt. 20   

243 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80  PN 16 azbestocement szt. 20   

244 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80  PN 16 eliwo szt. 20   

245 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100  PN 16 azbestocement szt. 20   

246 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100  PN 16 eliwo szt. 20   

247 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150  PN 16 azbestocement szt. 20   

248 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150  PN 16 eliwo szt. 20   

249 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200  PN 16 azbestocement szt. 4   

250 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200  PN 16 eliwo szt. 4   

251 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250  PN 16 eliwo szt. 4   

252 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250  PN 16 azbestocement szt. 8   

253 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300  PN 16 azbestocement szt. 8   

254 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300  PN 16 eliwo szt. 8   

255 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 350  PN 16 azbestocement szt. 8   

256 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 350  PN 16 eliwo szt. 8   

257 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 400  PN 16 eliwo szt. 8   

258 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 159mm-190mm szt. 8   
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259 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 219mm-250mm szt. 8   

260 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 267mm-300mm szt. 8   

261 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 315mm-350mm szt. 8   

262 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 402mm-440mm szt. 8   

263 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 503mm-549mm szt. 4   

264 cznik rurowy DN 80 na rur  azbestocementow  szt. 8   

265 cznik rurowy DN 80 na rur eliwn  szt. 8   

266 cznik rurowy DN 80 na rur  PEHD/PCV szt. 8   

267 cznik rurowy DN 100 na rur  azbestocementow  szt. 8   

268 cznik rurowy DN 100 na rur eliwn  szt. 8   

269 cznik rurowy DN 100 na rur  PEHD/PCV szt. 8   

270 cznik rurowy DN 150 na rur  azbestocementow  szt. 8   

271 cznik rurowy DN 150 na rur eliwn  szt. 8   

272 cznik rurowy DN 150 na rur  PEHD/PCV szt. 8   

273 cznik rurowy RR DN 50 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 50mm-71mm szt. 8   

274 cznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 86mm-107mm szt. 8   

275 cznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 107mm-133mm szt. 8   

276 cznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 159mm-190mm szt. 8   

277 cznik rurowy RR DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 219mm-250mm szt. 8   

278 cznik rurowy RR DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 267mm-300mm szt. 4   

279 cznik rurowy RR DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 315mm-350mm szt. 4   

280 cznik rurowy RR DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 402mm-440mm szt. 4   

281 cznik rurowy RR DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 503mm-549mm szt. 4   

282 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  100/80 szt. 8   

283 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  150 x 80 szt. 4   

284 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  150 x 100 szt. 10   

285 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  200 x 150 szt. 4   

286 Opaska naprawcza 25/90 - PTFE szt. 20   

287 Opaska naprawcza 32/90 - PTFE szt. 20   

288 Opaska naprawcza 40/90 - PTFE szt. 10   
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289 Opaska naprawcza 65/200 - PTFE szt. 6   

290 Opaska naprawcza DN 80 ( eliwo) L=200 szt. 4   

291 Opaska naprawcza DN 80 (azbestocement) L=200 szt. 4   

292 Opaska naprawcza DN 100 ( eliwo) L=300 szt. 4   

293 Opaska naprawcza DN 100 (azbestocement) L=400 szt. 4   

294 Opaska naprawcza DN 150 ( eliwo) L=300 szt. 4   

295 Opaska naprawcza DN 150 (azbestocement) L=400 szt. 4   

296 Opaska naprawcza DN 200 ( eliwo) L=300 szt. 4   

297 Opaska naprawcza DN 200 (azbestocement) L=400 szt. 4   

298 Opaska naprawcza DN 250 ( eliwo) L=400 szt. 4   

299 Opaska naprawcza DN 250 (azbestocement) L=400 szt. 4   

300 Doszczelniacz DN 100 szt. 8   

301 Doszczelniacz DN 150 szt. 8   

302 Doszczelniacz DN 200 szt. 8   

303 Doszczelniacz DN 250 szt. 8   

304 Doszczelniacz DN 300 szt. 8   

305 Doszczelniacz DN 350 szt. 8   

306 Doszczelniacz DN 400 szt. 8   

307 Doszczelniacz  DN 500 szt. 8   

308 Trójnik eliwny typ -T DN 100/100/100 eliwo sfero szt. 10   

309 Trójnik eliwny typ - T DN 100/80/100 eliwo sfero szt. 10   

310 Trójnik eliwny typ - T DN 150/80/150 eliwo sfero szt. 4   

311 Trójnik eliwny typ - T DN 150/150/150 eliwo sfero szt. 4   

312 Trójnik eliwny typ - T DN 200/80/200 eliwo sfero szt. 4   

313 Trójnik eliwny typ -T DN 250/100/250 eliwo sfero szt. 4   

314 Trójnik eliwny typ - T DN 200/200/200 eliwo sfero szt. 4   

315 Trójnik eliwny typ -T DN 250/250/250 eliwo sfero szt. 6   
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316 Trójnik eliwny typ -T DN 250/200/250 eliwo sfero szt. 4   

317 Kolanko eliwne N ze stopk  DN 80 PN 10  eliwo sfero szt. 60   

318 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 20   

319 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-500 mm  PN 10 eliwo sfero szt. 20   

320 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-200 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

321 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-200 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

322 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-500 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

323 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 30   

324 Króciec dwuko nierzowy FF DN 150 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

325 Króciec dwuko nierzowy FF DN 150 L-500 mm  PN 10 eliwo sfero szt. 10   

326 Króciec FW DN 200  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

327 Króciec FW DN 150  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

328 Króciec FW DN 100  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

329 Króciec FW DN 80  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

330 Hydrant  DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamkni ciem amany PN 10 
Rd=1,5;1,25 m szt. 20   

331 Hydrant  DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamkni ciem amany PN 10 ozdobny 
Rd=1,5;1,25 m szt. 4   

332 Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamkni ciem  PN 10 Rd = 1,5;1,25 m szt. 40   

333 Hydrant nadziemny DN 80  Rd=1,5;1,25 m szt. 40   

334 Hydrant ppo . DN 80 (podziemny) z mi kkim uszczelnieniem PN 10 Rd = 1,5 m szt. 20   

335 Os ona odwodnienia hydrantu  szt. 60   

336 P yta betonowa pod skrzynk  hydrantow   szt. 20   

337 P yta betonowa nad skrzynk  hydrantow   szt. 20   

338 Skrzynka do hydrantów podziemnych eliwna szt. 20   

339 Nasuwka PVC DN 160 kanalizacyjna szt. 240   

340 Nasuwka PVC DN 200 kanalizacyjna szt. 100   

341 Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 15' szt. 300   

342 Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 30' szt. 1800   
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343 Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 45' szt. 100   

344 Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 15' szt. 10   

345 Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 30' szt. 10   

346 Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 45' szt. 10   

347 Korek kan. PCV DN 160 szt. 60   

348 Korek kan. PCV DN 200 szt. 20   

349 Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 160 x 45' szt. 10   

350 Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 20 0x 45' szt. 10   

351 Rura PVC kanalizacyjna DN 200 mm mb. 1600   

352 Rura PVC kanalizacyjna DN 160 mm mb. 1200   

353 Rura PVC kanalizacyjna DN 110 mm mb. 40   

354 Stopnie kana owe (mocowanie na ko ki rozporowe) + ko ki rozporowe (kpl.) szt. 20   

355 Studnia kanalizacyjna DN 425 z kineta przelotowa DN 160 + uszczelki + rura 
wysoko ci 3, 0 m i teleskop szt. 40   

356 Studnia kanalizacyjna DN 425 z kineta zbiorcz  DN 160 + uszczelki + rura 
wysoko ci 3, 0 m i teleskop szt. 40   

357 Studnia przelotowa 600 / 160 (otwarta) szt. 8   

358 Studnia przelotowa 600 / 200 (otwarta) szt. 4   

359 Wpust deszczowy, uchylny z ko nierzem, obci enie 40T szt. 10   

360 Ruszt wpustu deszczowego szt. 10   

361 W az eliwny D400 DN 600 z eliwa szarego z logo  szt. 20   

362 az z eliwa sferoidalnego z elastycznym mocowaniem pokrywy w korpusie  
z du  si  nacisku klasy D-400 z logo szt. 80   

363 W az ci ki 40 T pe ny eliwny  h=115 szt. 30   

364 W az ci ki 40 T pe ny eliwny  h=150 szt. 40   

365 W az klasy B 125 (12, 5T) h = 115 szt. 50   

366 W az klasy B 125 (12, 5T) h=150 szt. 50   

367 W az lekki pe ny eliwny klasy A15 (1, 5 T) (studnie wodomierze) szt. 30   

368 W az samopoziomuj cy 40 T, z wype nieniem betonowym szt. 20   

369 Po czenie PCV-kamionka  DN 200 szt. 20   
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370 Po czenie PCV-kamionka  DN 150 szt. 20   

371 Przej cie szczelne 200 szt. 40   

372 Przej cie szczelne 160 szt. 40   

373 Uszczelka in situ 160 szt. 20   

374 Uszczelka in situ 200 szt. 20   

375 Po czenie PCV g adkie - PCV korugowane fi - 200 (kanalizacja) szt. 10   

376 Po czenie PCV g adkie- PCV korugowane fi - 160 (kanalizacja) szt. 10   

377 ruby nierdzewne M - 16 x 70 mm kg 200   

 
378 ruby nierdzewne M - 16 x 90 mm kg 300   

379 ruby nierdzewne M - 16 x 100 mm kg 200   

380 Nakr tki M - 16 mm kg 240   

381 Podk adki DN 16 kg 120   

382 ruby nierdzewne M - 20 x 80 mm kg 160   

383 ruby nierdzewne M - 20 x 100 mm kg 100   

384 ruby nierdzewne M - 20 x 120 mm kg 60   

385 Nakr tki M - 20 mm kg 120   

386 Podk adki DN 20 kg 30   

387 Chusteczki nawil ane do od uszczania zgrzewów doczo owych  
i elektrooporowych  op. 20   

388 Preparat do oczyszczania i od uszczania zgrzewów doczo owych  
i elektrooporowych  szt. 10   
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Za cznik Nr 2 - Wzór o wiadczenia Wykonawcy dotycz ce spe niania  
warunków udzia u w post powaniu. 

 
WIADCZENIE WYKONAWCY 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na:  „Zakup i sukcesywne dostawy materia ów budowlanych i instalacyjnych”  

 

1. ZAMAWIAJ CY: 
 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) KRS, NIP 
 
 

  

 
 

  

 
 

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy 

materia ów budowlanych i instalacyjnych”, wiadczam, co nast puje: 

 
INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY: 
 

wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu. 
 
 
 

 
 
 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

 

                                                                                                          
............................................................ 

Piecz  i podpis Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

 

wiadczam, e w celu spe niania warunków udzia u w post powaniu, polegam na zasobach 

nast puj cego/ych podmiotu/ów:          

 

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

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

 

w nast puj cym zakresie: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………. 
(wskaza  podmiot i okre li  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
........................................................ 

(miejscowo , data) 
 

                                                                                                                        
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 

 

wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne i zgodne 

z prawd  oraz zosta y przedstawione z pe wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia Zamawiaj cego 

w b d przy przedstawianiu informacji. 

 

 
........................................................ 

(miejscowo , data) 
 

                                                                                                          
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

UWAGA: ka  cz  o wiadczenia nale y wype ni  zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzaj c dat  i podpisem  osoby 

upowa nionej. Je eli którakolwiek z cz ci nie dotyczy Wykonawcy, nale y wpisa  s ownie NIE DOTYCZY 

potwierdzaj c dat  i podpisem osoby upowa nionej. 
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Za cznik Nr 3 - Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw  

do jego wykluczenia w zakresie  § 19 ust. 1 Regulaminu.   

 

 
WIADCZENIE WYKONAWCY 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
Na:  „Zakup i sukcesywne dostawy materia ów budowlanych i instalacyjnych” 

 
1. ZAMAWIAJ CY: 
 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

 
2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) KRS,NIP 
 
 

  

 
 

  

 
WIADCZAM(Y), E: 

 
Stosownie do tre ci § 19 ust. 1 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu nie podlegam wykluczeniu  
z post powania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przes anek zawartych  
w § 19 ust. 1 Regulaminu. 

 

 

 
........................................................ 

(miejscowo , data) 
 

                                                                                                          
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
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WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  

WYKONAWCA: 

 

wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powo uj  si  w niniejszym post powaniu, 

tj.: …………………………………………………………………………………….. 
(poda  pe  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 
 

 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

                                                                                                                          
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB CEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  WYKONAWCA: 

wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, b cy/e podwykonawc /ami:  

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
(poda  pe  nazw /firme, adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 
 

 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

                                                                                                                             
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

 
 

 

 

UWAGA: ka  cz  o wiadczenia nale y wype ni  zgodnie ze stanem faktycznym potwierdzaj c dat  i podpisem  osoby 

upowa nionej. Je eli którakolwiek z cz ci nie dotyczy Wykonawcy, nale y wpisa  s ownie NIE DOTYCZY 

potwierdzaj c dat  i podpisem osoby upowa nionej. 
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Za cznik Nr 4 – Wzór Umowy 

 
UMOWA  

W dniu ………...2018 roku pomi dzy: 

Spó  „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedzib  w Zgierzu, ·ul. A. Struga 45, 

wpisan  do Rejestru Przedsi biorców, prowadzonego przez S d Rejonowy dla odzi – ródmie cia  

w odzi, XX Wydzia  Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000046134, z kapita em 

zak adowym w wysoko ci 61 278 750,00 z , NIP 732-18-68-898, 

reprezentowan  przez: 

Piotra Karasiewicza  - Prezesa Zarz du 

zwan  dalej w tre ci Umowy Zamawiaj cym, 

a…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej w tre ci Umowy Wykonawc , 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w post powaniu  

o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i sukcesywne dostawy 

materia ów budowlanych i instalacyjnych”, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., zostaje zawarta Umowa nast puj cej tre ci: 

 

§ 1 

1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzeda  materia ów budowlanych, 

instalacyjnych, armatury i uzbrojenia sieci wod – kan, zwanych dalej „asortymentem” z dostaw  

docelowo do magazynu Zamawiaj cego przy ul. A. Struga 45 w Zgierzu, a w razie konieczno ci  

(dotyczy g ównie dostaw awaryjnych) na miejsce wskazane przez Zamawiaj cego na terenie 

Miasta i Gminy Zgierz, o parametrach i wymogach okre lonych w Za czniku do Umowy - Opis 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca wiadcza, e dostarczony materia  spe nia wymagania techniczne          

w szczególno ci: 

1) odpowiada wszystkim cechom okre lonym w opisie przedmiotu zamówienia,  

2) jest fabrycznie nowy, 

3) posiada nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 

4) zosta  wyprodukowany w okresie do 12 miesi cy przed dat  dostawy. 
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3. Wykonawca gwarantuje jako  dostarczanych wyrobów. Wykonawca wiadcza,                                 

e dostarczone wyroby odpowiadaj  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, zgodnie                  

z ustaw   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1226 ze zm.). Ponadto dostarczane wyroby z zakresu in ynierii sanitarnej powinny posiada  

pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny dla elementów i urz dze  przeznaczonych do 

produkcji oraz kontaktu z wod  pitn . 

4. Wszystkie materia y, wyszczególnione w Za czniku do Umowy – Tabela nr 2, powinny 

znajdowa  si  w ci ej ofercie Wykonawcy (dost pne przez 24 godziny na dob  we wszystkie 

dni tygodnia) jako wykonane seryjnie (nie „na yczenie” Zamawiaj cego). 

5. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na Zamawiaj cego z chwil  wydania 

asortymentu  Zamawiaj cemu.  

 

§ 2 

Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 sukcesywnie 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy nie d ej ni  do 01.06.2020 r. lub do wyczerpania przedmiotu 

Umowy. 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przys uguje szacunkowe wynagrodzenie  

w kwocie ……………  netto (s ownie: ……………..z otych netto). 

Do wskazanej w ust.1 kwoty nale y doliczy  podatek VAT wed ug stawki obowi zuj cej w dniu 

wystawienia faktury. 

2. Wykonawca o wiadcza, e ceny jednostkowe, wskazane w Za czniku do Umowy, na podstawie, 

których ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy pozostan  niezmienne przez 

ca y okres obowi zywania Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawc  

w zwi zku z realizacj  przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

 

§ 4 

1. Podstaw  zap aty za wykonanie przedmiotu Umowy b  faktury VAT wystawione przez 

Wykonawc  dla Zamawiaj cego po zrealizowaniu pojedynczego zamówienia z onego przez 

Zamawiaj cego i podpisaniu dokumentów magazynowych. 
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2. Warto  pojedynczego zamówienia ustalana b dzie na podstawie wskazanych w Za czniku do 

Umowy cen jednostkowych dla danego rodzaju asortymentu oraz rzeczywistej ilo ci towaru 

obj tego danym zamówieniem. 

3. Faktury atne b  w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiaj cego – przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. 

4. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, NIP 732-18-68-898. 

5. Wykonawca wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, NIP ……………….. 

 

§ 5 

1. Realizacja przedmiotu Umowy nast powa  b dzie sukcesywnie na podstawie zamówie  

telefonicznych  potwierdzonych faxem przez Zamawiaj cego na 7 dni przed terminem dostawy – 

tzw. tryb zwyk y. 

2. Otrzymanie zamówienia w formie faksu Wykonawca potwierdzi faksem. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy mo e nast powa  w trybie awaryjnym na podstawie zg oszenia 

telefonicznego Zamawiaj cego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  

zamówiony asortyment, na wskazane przez Zamawiaj cego miejsce, maksymalnie w ci gu 4 

godzin od telefonicznego zg oszenia, bez wzgl du na por  dnia i nocy.  

 

§ 6 

1.  Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany, bez zmiany cen jednostkowych, ilo ci 

asortymentu w stosunku do ilo ci wskazanej w Za czniku do Umowy. Materia y i armatura 

niewymienione w Za czniku do Umowy sprzedawane b  po cenach hurtowych po 

uzgodnieniu rabatu od ceny hurtowej dla danej grupy asortymentowej, co nale y 

udokumentowa  na fakturze podaj c cen  hurtow , wysoko  rabatu, kwot  netto po rabacie.  

2. czna warto  dokonanych zmian, o których mowa w ust. 1. nie mo e by  wi ksza lub mniejsza 

od warto ci, któr  stanowi 10 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1, a Wykonawca nie 

dzie mia  z tego tytu u adnych roszcze . 

3. Wykonawca zobowi zuje si  zrealizowa  powierzone zamówienie przy u yciu w asnych rodków 

transportu, na w asny koszt, w sposób zgodny z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa 

oraz ustalonymi zwyczajami, w dniach roboczych w godz. 700-1400. 

4. Wykonawca zobowi zuje si  dostarczy  asortyment nale ytej jako ci wraz z dokumentami 

potwierdzaj cymi dopuszczenie danego materia u do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne), a w przypadku materia ów, które b  mia y 

kontakt z wod  pitn  atesty higieniczne PZH. 
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5. Odbiór zamówionego towaru Zamawiaj cy potwierdzi na dokumentach magazynowych, które  

w swojej tre ci zawiera  b  szczegó owe zestawienie dostarczonego asortymentu wraz cenami. 

6. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 4, zostanie potwierdzone protoko em zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizacj  postanowie  Umowy 

 

§ 7 

1. Osob  odpowiedzialn  ze strony Zamawiaj cego za realizacj  postanowie  Umowy jest Pan 

Krzysztof Podgórski. 

2. Osob  odpowiedzialn  ze strony Wykonawcy za realizacj  postanowie  Umowy jest  

……………………. 

3. .Numer telefonu Wykonawcy do ca odobowego zg aszania przez Zamawiaj cego awaryjnych 

dostaw  …………………………… 

§ 8  

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji jako ci na dostarczony asortyment. Okres 

gwarancji wynosi 12 miesi cy, licz c od daty danej dostawy. 

2. Je eli w okresie gwarancji Zamawiaj cy stwierdzi wady odebranego przedmiotu dostawy, z y 

Wykonawcy stosown  reklamacj  w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady. Wykonawca jest 

zobowi zany do pisemnej odpowiedzi na reklamacj  w terminie 5 dni od daty jej zg oszenia, a w 

przypadku braku odpowiedzi w tym terminie przyjmuje si , e reklamacja zosta a uznana  

w ca ci zgodnie z daniem Zamawiaj cego. 

3. Uwzgl dnienie reklamacji polega  b dzie na wymianie uszkodzonego lub wadliwego przedmiotu 

dostawy albo na uzupe nieniu jego brakuj cych elementów w terminie 15 dni od daty zg oszenia 

reklamacji. 

4. W przypadku reklamacji dotycz cej jako ci lub ilo ci przedmiotu dostawy, Zamawiaj cy dokona 

zwrotu przedmiotu dostawy na koszt Wykonawcy i wstrzyma zap at  faktury do czasu 

prawid owego wykonania dostawy. 

5. Wszelkie koszty zwi zane z reklamacj  ponosi Wykonawca. 

 

 

§ 9 

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne w nast puj cych okoliczno ciach: 

a)  za opó nienie  lub zw ok  w wykonaniu okre lonej dostawy w trybie zwyk ym w wysoko ci  

2 % warto ci brutto niezrealizowanej dostawy za ka dy dzie  opó nienia (zw oki), licz c od 

dnia nast pnego po up ywie terminu okre lonego w § 5 ust. 1, 
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b) za opó nienie  lub zw ok  w wykonaniu dostawy w trybie awaryjnym w kwocie ca kowitej 

1 000,00 z  za ka  godzin  opó nienia (zw oki), licz c od dokonania zg oszenia 

telefonicznego przez Zamawiaj cego, 

c)  za opó nienie lub zw ok  w usuni ciu stwierdzonych wad przedmiotu Umowy  

w wysoko ci 0, 2% wynagrodzenia okre lonego § 3 ust.1 za ka dy dzie  opó nienia (zw oki), 

licz c od dnia nast pnego po up ywie terminu okre lonego § 8 ust. 3.  

d)  z tytu u odst pienia od Umowy z przyczyn wyst puj cych po stronie Wykonawcy  

w wysoko ci 10% wynagrodzenia okre lonego w § 3 ust. 1, 

2. Je eli zastrze ona kara umowna nie pokryje w ca ci poniesionej szkody, dopuszczalne jest 

dochodzenie odszkodowania przewy szaj cego kar  umown . 

3. Wykonawca wyra a zgod  na potr cenie kar umownych z przys uguj cego mu wynagrodzenia. 

4. Strony mog  zaniecha  dochodzenia kar umownych. 

 

§ 10 

1. Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy bez obowi zku zap aty Wykonawcy jakichkolwiek 

odszkodowa  i kar umownych w nast puj cych przypadkach: 

a) niezrealizowania dostawy przez Wykonawc  w okresie 14 dni, od dnia zg oszenia przez 

Zamawiaj cego zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub e-mailem. 

b) dostawy bez wymaganego wiadectwa, o którym mowa w § 6 ust. 3,  dostawy 

niespe niaj cej wymaga  okre lonych w Za czniku do Umowy, 

c) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, zg oszenie wniosku o og oszenie jego upad ci 

lub z enie przez niego o wiadczenia o wszcz ciu post powania naprawczego. 

2. Odst pienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

3.  W ka dym przypadku odst pienia od umowy, Wykonawcy nale ne jest wy cznie  cz ciowe 

wynagrodzenie za nale yte wykonanie przedmiotu umowy do momentu rozwi zania Umowy na 

skutek z enia o wiadczenia woli o odst pieniu.  

4. Skutki odst pienia nast puj  od daty dor czenia o wiadczenia o odst pieniu i nie  dotycz  

postanowie  umownych w zakresie gwarancji i r kojmi, kar umownych i odszkodowania za 

niewykonanie lub nienale yte wykonanie Umowy. 

 

§ 11 

Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawc  osobom trzecim wymaga pisemnej 

zgody Zamawiaj cego. 
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§ 12 

Wszelkie zmiany tre ci niniejszej Umowy oraz za czników wymagaj  pod rygorem niewa no ci 

zachowania formy pisemnej. 

§ 13 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiaj cego, wierzytelno ci 

finansowych zwi zanych z realizacj  dostawy stanowi cej przedmiot niniejszej Umowy na rzecz osób 

trzecich. 

 

§ 14 

Spory wynik e na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowi zuj  si  rozstrzyga  polubownie. 

W razie braku porozumienia spory b dzie rozstrzyga  S d w ciwy dla miejsca siedziby 

Zamawiaj cego. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  Umow  b  mia y zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Umowa zosta a sporz dzona w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego. 

 

 

            Zamawiaj cy                                                                                   Wykonawca  
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Za cznik do Umowy z dnia ……….r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 „Zakup i sukcesywne dostawy materia ów budowlanych i instalacyjnych”  

 

1. Przedmiotem dostaw b  materia y budowlane, instalacyjne, armatura i uzbrojenie sieci wod – 
kan wyszczególnione w nw. Tabeli nr 1 – zestawienie asortymentu wraz z cenami jednostkowymi 
(za czniku do oferty). 

2.  Wymieniony w Tabeli nr 1 (za czniku do oferty) asortyment powinien posiada  dokumenty 
potwierdzaj ce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (certyfikaty, 
aprobaty techniczne), oraz dodatkowo atesty higieniczne PZH w przypadku cz ci, które b  
mia y kontakt z wod  pitn . 

3. Cz stotliwo  dostaw – dostawy realizowane b  sukcesywnie maksymalnie w ci gu  
7 dni od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub e-mailem przez 
Zamawiaj cego, w dniach roboczych w godz. 700 – 1400.  

4. Dostawa  awaryjna materia u wymienionego w Tabeli nr 2   (asortyment naprawczy, monta owy, 
z ograniczon  mo liwo ci  zamkni cia przep ywu wody)  -   czas dostawy 4 godziny od 
otrzymania zg oszenia telefonicznego  

5. Dostawy awaryjne realizowane mog  by  równie  w  dni wolne od pracy oraz w godzinach 
nocnych.  

6. Asortyment wymieniony w Tabeli nr 2 winien by  na bie co zabezpieczony u  Wykonawcy. 
Ilo ci podane w tabeli s  ilo ciami do jednorazowej dostawy awaryjnej.  

7. Miejsce dostaw – docelowo magazyn  Zamawiaj cego Zgierz, ul. A. Struga 45 w dniach 
roboczych w godz. 700 - 1400. W razie konieczno ci (g ównie dotyczy dostaw awaryjnych) dostawa 
na wskazane przez Zamawiaj cego miejsce na  terenie Miasta i Gminy Zgierz 

 
I.   

Tabela nr 1 - Zestawienie asortymentu wraz z cenami jednostkowymi                                         

L.p. ASORTYMENT Miara Ilo  Cena Warto  z  

1 Dwuz czka ocynkowana DN 15 gwint wewn trzny (mufka 1/2'') PN 10 szt. 20   

2 Dwuz czka ocynkowana DN 20 gwint wewn trzny (mufka 3/4'') PN 10 szt. 40   

3 Dwuz czka ocynkowana DN 25 gwint wewn trzny (mufka 1’’) PN 10 szt. 20   

4 Dwuz czka ocynkowana DN 32 gwint wewn trzny (mufka 5/4’’) PN 10 szt. 20   

5 Dwuz czka ocynkowana DN 40 gwint wewn trzny ( mufka 6/4’’) PN10 szt. 20   

6 Dwuz czka ocynkowana DN 50 gwint wewn trzny (mufka 2'') PN 10 szt. 20   

7 Dwuz czka ocynkowana DN 15 gwint zewn trzny (nypel 1/2'') PN 10 szt. 20   

8 Dwuz czka ocynkowana DN 20 gwint zewn trzny (nypel 3/4'') PN 10 szt. 100   

9 Dwuz czka ocynkowana DN 25 gwint zewn trzny (nypel 1'') PN 10 szt. 300   
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10 Dwuz czka ocynkowana DN 32 gwint zewn trzny (nypel 5/4’’) PN 10 szt. 300   

11 Dwuz czka ocynkowana DN 40 gwint zewn trzny (nypel 6/4'') PN 10 szt. 300   

12 Dwuz czka ocynkowana DN 50 gwint zewn trzny (nypel 2'') PN 10 szt. 20   

13 Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') PN 10 szt. 20   

14 Kolanko ocynkowane DN 20 (3/4'') ( nyplowe) PN 10 szt. 20   

15 Kolanko ocynkowane DN 25(1'') PN 10 szt. 20   

16 Kolanko ocynkowane DN 32(5/4") PN 10 szt. 10   

17 Kolanko ocynkowane DN 40 (6/4") PN 10 szt. 10   

18 Kolanko ocynkowane DN 50(2'') PN 10 szt. 10   

19 Kolano PE/PE DN 32 PN 10 szt. 20   

20 Kolano PE/PE DN 40 PN 10 szt. 20   

21 Kolano PE/PE DN 50 PN 10 szt. 10   

22 Kolano PE/PE DN 63 PN 10 szt. 10   

23 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 25 / 20 (3/4") PN 10 szt. 10   

24 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 32 / 25 (1") PN 10 szt. 40   

25 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 40 / 25 (1") PN 10 szt. 20   

26 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 40 / 32 (5/4") PN 10 szt. 40   

27 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 50 / 25 (1") PN 10 szt. 20   

28 Kolano PE/ stal gwint wewn trzny DN 50 / 40 (6/4") PN 10 szt. 20   

29 Ko nierz bez gwintu DN 200 PN 10 (pe ny) szt. 4   

30 Ko nierz bez gwintu DN 80 PN 16 (pe ny) szt. 10   

31 Ko nierz bez gwintu DN 100 PN 16 (pe ny) szt. 10   

32 Ko nierz z gwintem wewn trznym DN 50 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" szt. 4   

33 Ko nierz z gwintem wew. DN 80 PN 16 ocynkowany z GW 5/4" szt. 4   

34 Konopie uszczelniaj ce (w ókno lniane) kg 20   

35 Korek oc. DN 15 szt. 20   

36 Korek oc. DN 20 szt. 20   

37 Korek oc.0 DN 25 szt. 20   

38 Korek oc. DN 32 szt. 20   

39 Korek oc. DN 40 szt. 20   

40 Korek oc. DN 50 szt. 10   

41 Pasta do gwintów kg 30   

42 Pasta do uszczelek kg 30   
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43 Tabliczki informacyjne do hydrantów ppo . z blachy aluminiowej szt. 100   

44 Tabliczki informacyjne do zasuw domowych z blachy aluminiowej szt. 200   

45 Tabliczki informacyjne do zasuw ulicznych z blachy aluminiowej szt. 100   

46 Trójnik PE/PE DN 32 PN 10 szt. 4   

47 Trójnik PE/PE DN 40 PN 10 szt. 4   

48 Trójnik PE/PE DN 50 PN 10 szt. 4   

49 Trójnik PE/PE DN 63 PN 10 szt. 4   

50 Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 20 z zaworami i zaworem antyska eniowym szt. 80   

51 Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 32 z zaworami i zaworem antyska eniowym szt. 4   

52 Uchwyt (konsola) do wodomierza DN 40 z zaworami i zaworem antyska eniowym szt. 10   

53 Zawór grzybkowy DN 25 do konsoli wodomierzowej  szt. 10   

54 Zawór grzybkowy odcinaj cy z zaworem antyska eniowym DN 25 do konsoli 
wodomierzowej  szt. 10   

55 Zawór grzybkowy odcinaj cy z zaworem antyska eniowym DN 32 do konsoli 
wodomierzowej  szt. 6   

56 Zawór grzybkowy odcinaj cy z zaworem antyska eniowym DN 40 do konsoli 
wodomierzowej  szt. 6   

57 Przed ka wodomierzowa 20 L-30 mosi dz szt. 40   

58 Przed ka wodomierzowa 20 L-60 mosi dz szt. 40   

59 Przed ka wodomierzowa 20 L-90 mosi dz szt. 20   

60 Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 20 szt. 1000   

61 Uszczelka wodomierzowa fibrowa fi- 40 szt. 400   

62 Uszczelki p askie sztywne DN 80 PN 10 szt. 200   

63 Uszczelki p askie sztywne DN 100 PN 10 szt. 300   

64 Uszczelki p askie sztywne DN 150 PN 10 szt. 320   

65 Uszczelki p askie sztywne DN 200 PN 10 szt. 60   

66 Uszczelki p askie sztywne DN 250 PN 10 szt. 40   

67 Z cze z eliwa ci gliwego DN 25 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 100   

68 Z cze z eliwa ci gliwego DN 32 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 60   

69 Z cze z eliwa ci gliwego DN 40 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 40   

70 Z cze z eliwa ci gliwego DN 50 PN gwint wewn trzny ("GEBO") szt. 20   

71 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/25 PN 10 szt. 40   

72 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/32 PN 10  szt. 40   

73 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/40 PN 10  szt. 40   

74 Z cze PE/PE DN 32 PN 10 szt. 10   

75 Z czka PE/PE DN 63 PN 10 szt. 10   
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76 Z czka PE/PE DN 40 PN 10 szt. 20   

77 Z czka PE/PE DN 50 PN 10 szt. 10   

78 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 25/20 PN 16 kompozyt szt. 60   

79 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 25/20 PN 16 kompozyt szt. 80   

80 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 32/25 PN 16 kompozyt szt. 80   

81 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 32/25 PN 16 kompozyt szt. 100   

82 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/25 PN 16 kompozyt szt. 40   

83 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 40/25 PN 16 kompozyt szt. 40   

84 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 40/32 PN 16 kompozyt szt. 60   

85 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 40/32 PN 16 kompozyt szt. 100   

86 Z czka PE/PE równoprzelotowa DN 40/40 PN 16 kompozyt szt. 80   

87 Z czka PE/stal gwint zewn trzny DN 40/40 PN 16 kompozyt szt. 100   

88 Z czka PE/stal gwint wewn trzny DN 63/50 PN 16 kompozyt szt. 10   

89 Kolano  do czenia rur PE/PE DN 40/40 mm PN 16 szt. 10   

90 Kolano  z gwintem zewn trznym PE/GZ  40/32 mm PN 16 szt. 10   

91 Adapter GZ 25  zakres DN  20 - 27 mm kompozyt  szt. 20   

92 Adapter GW 25 zakres 27 - 35 mm kompozyt szt. 20   

93 Adapter GZ 32 zakres 35 - 50 mm kompozyt szt. 20   

94 Adapter GW 32 zakres 35 - 50 mm kompozyt szt. 20   

95 Adapter GZ 40 zakres 35 - 50 mm kompozyt szt. 20   

96 Adapter GZ 40 zakres 49 - 63 mm kompozyt szt. 10   

97 Zw ka ocynkowana DN 25/20 PN 10 (redukcja) szt. 200   

98 Zw ka ocynkowana DN 32/25 PN 10 (redukcja) szt. 80   

99 Zw ka ocynkowana DN 40/25 PN 10 (redukcja) szt. 100   

100 Zw ka ocynkowana DN 40/32 PN 10 (redukcja) szt. 140   

101 Zw ka ocynkowana DN 50/25 PN 10 (redukcja) szt. 10   

102 Zw ka ocynkowana DN 50/32 PN 10 (redukcja) szt. 20   

103 Zw ka ocynkowana DN 50/40 PN 10 (redukcja) szt. 60   

104 Adaptor mosi dz GW 32 x 25 z muf  do zgrzewania  szt. 20   

105 Adaptor mosi dz GZ 32 x 25 z muf  do zgrzewania  szt. 20   

106 Adaptor mosi dz GW DN 40x5/4" z muf  do zgrzewania szt. 10   

107 Adaptor mosi dz GW DN 40x 1" z muf  do zgrzewania szt. 10   

108 Adaptor mosi dz GZ DN 40x5/4" z muf  do zgrzewania szt. 20   
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109 Adaptor mosi dz GZ DN 40x6/4" z muf  do zgrzewania szt. 20   

110 Adaptor mosi dz GZ DN 40x 1" z muf  do zgrzewania szt. 20   

111 Adaptor mosi dz GW 63 x 2" (50) z muf  do zgrzewania szt. 10   

112 Adaptor mosi dz GZ 63 x 2" (50) z muf  do zgrzewania szt. 10   

113 Kolano PEHD doczo owe DN 90 PN 10 szt. 10   

114 Kolano PEHD doczo owe DN 110 PN 10 szt. 10   

115 Kolano PEHD doczo owe DN 160 PN 10 szt. 4   

116 Kolano PEHD doczo owe DN 225 PN 10 szt. 4   

117 Kolano PEHD doczo owe DN 280 PN 10 szt. 4   

118 Kolano elektrooporowe DN 40 mm PN 16 szt. 10   

119 Kolano elektrooporowe DN 63 mm PN 16 szt. 10   

120 Kolano elektrooporowe DN 90 mm PN 10 szt. 20   

121 Kolano elektrooporowe DN 110 mm PN 10 szt. 20   

122 Kolano elektrooporowe DN 160 mm PN 10 szt. 4   

123 Kolano elektrooporowe DN 225 mm PN 16 szt. 10   

124 Ko nierz do tulei PEHD DN 90 PN 10 szt. 100   

125 Tuleja PEHD doczo owa DN 90 PN 10 szt. 100   

126 Ko nierz do tulei PEHD DN 110 PN 10 szt. 160   

127 Tuleja PEHD doczo owa DN 110 PN 10 szt. 160   

128 Ko nierz do tulei PEHD DN 160 PN 10 szt. 40   

129 Tuleja PEHD doczo owa DN 160 PN 10 szt. 40   

130 Ko nierz do tulei PEHD DN 225 PN 10 szt. 20   

131 Tuleja PEHD doczo owa DN 225 PN 10 szt. 20   

132 Ko nierz do tulei PEHD DN 280 PN 16 szt. 20   

133 Tuleja PEHD doczo owa DN 280 PN 16 szt. 20   

134 Korek (za lepka) PEHD doczo owa DN 110 PN 10  szt. 6   

135 Korek (za lepka) PEHD doczo owa DN 90 PN 10  szt. 2   

136 Korek (za lepka) PEHD doczo owa DN 160 PN 10  szt. 10   

137 Mufa elektrooporowa DN 32 mm PN 16 szt. 10   

138 Mufa elektrooporowa DN 40 mm PN 16 szt. 20   

139 Mufa elektrooporowa DN 63 mm PN 16 szt. 20   

140 Mufa elektrooporowa DN 90 mm PN 10 szt. 100   

141 Mufa elektrooporowa DN 110 mm PN 10 szt. 160   
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142 Mufa elektrooporowa DN 160 mm PN 10 szt. 80   

143 Mufa elektrooporowa DN 225 mm PN 10 szt. 20   

144 Mufa elektrooporowa DN 280 mm PN 16 szt. 20   

145 Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110 / 90 mm PN 10 szt. 10   

146 Trójnik PEHD doczo owy DN 110/110 PN 10 szt. 20   

147 Trójnik PEHD doczo owy DN 110/90/110 PN 10 szt. 20   

148 Trójnik PEHD doczo owy DN 160/160 PN 10 szt. 2   

149 Trójnik PEHD doczo owy DN 160/110/160 PN 10 szt. 2   

150 Trójnik PEHD doczo owy DN 160/90/160 PN 10 szt. 10   

151 Trójnik PEHD doczo owy DN 225/90/225 PN 10 szt. 10   

152 Trójnik PEHD doczo owy DN 280/110/280 PN 10 szt. 10   

153 Rura PEHD DN 25/20 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 100   

154 Rura PEHD DN 32/25 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 300   

155 Rura PEHD DN 40/32 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 2 
000   

156 Rura PEHD DN 50/40 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 100   

157 Rura PEHD DN 63/50 PN 16 (PE100,SDR 11) mb. 100   

158 Rura PEHD DN 90/80 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 120   

159 Rura PEHD DN 110/100 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 9600   

160 Rura PEHD DN 160/150 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 840   

161 Rura PEHD DN 225/200 mm PN 10 (PE100,SDR 17) mb. 240   

162 Rura PVC DN 110 ci nieniowa mb. 120   

163 Nasuwka PVC ci nieniowa DN 90 PN 10 + uszczelki szt. 20   

164 Nasuwka PVC ci nieniowa DN 110 PN 10 + uszczelki szt. 20   

165 Nasuwka PVC ci nieniowa DN 225 PN 10 + uszczelki szt. 4   

166 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 80 PN 16 szt. 60   

167 Obudowa do zasuwy sztywna DN 80 L-2000 ocynkowana szt. 60   

168 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 100 PN 16 szt. 40   

169 Obudowa do zasuwy sztywna DN 100 L-2000 ocynkowana szt. 40   

170 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 150 PN 16 szt. 20   

171 Obudowa do zasuwy sztywna DN 150 L-2500 ocynkowana szt. 20   

172 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 200 PN 16 szt. 12   

173 Obudowa do zasuwy sztywna DN 200 L-2500 ocynkowana szt. 20   

174 Zasuwa eliwna ko nierzowa z mi kkim uszczelnieniem DN 250 PN 16 szt. 8   
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175 Obudowa do zasuwy sztywna DN 250 L-2500 ocynkowana szt. 8   

176 Zasuwa gwintowana GW / GZ 32 szt. 20   

177 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 32 ocynkowana  szt. 20   

178 Zasuwa gwintowana GW / GZ 40 z mi kkim uszczelnieniem szt. 40   

179 Zasuwa gwintowana GW/GW 40 z mi kkim uszczelnieniem szt. 160   

180 Zasuwa gwintowana GW / GZ 50 szt. 40   

181 Zasuwa gwintowana z mi kkim uszczelnieniem 50  szt. 10   

182 Zasuwka GW/GZ z kielichem ISO 32x6/4'' szt. 4   

183 Zasuwka GW/GZ z kielichem ISO 40x2'' szt. 4   

184 Obudowa teleskopowa do zsuwy DN 40/50 ocynkowana szt. 200   

185 P yta betonowa 50x50x8 do skrzynek do zasuw szt. 100   

186 P yta betonowa pod skrzynk  do zasuw szt. 100   

187 Skrzynka do zasuw (du a) eliwna szt. 240   

188 Skrzynka do zasuw ( rednia) eliwna szt. 300   

189 Ta ma lokalizacyjna z blaszk  (100 m) - niebieska szt. 20   

190 Ta ma ostrzegawcza (100 m) - bia o/czerwona szt. 200   

191 Nawiertka typu NWZ 100 / 6/4" (40) szt. 10   

192 Nawiertka typu NCS 110 / 6/4" (40) szt. 40   

193 Nawiertka typu NCS z g owic  mosi  110 / 6/4'' (40) szt. 10   

194 Nawiertka typu NWZ 150 / 6/4" (40) szt. 10   

195 Nawiertka typu NCS 160 / 6/4" (40) szt. 40   

196 Nawiertka typu NCS z g owic  mosi  160 / 6/4'' (40) szt. 20   

197 Nawiertka typu NWZ 200 / 2" (50) szt. 10   

198 Nawiertka typu NCS 225 / 2” (50) szt. 10   

199 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 80 x 5/4" (32) szt. 10   

200 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 100 x 6/4" (40) szt. 120   

201 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 150 x 6/4" (40) szt. 60   

202 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 200 x 2" (50) szt. 20   

203 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 250 x 2" (50) szt. 20   

204 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 100x2" z zamkni ciem 
kulowym  szt. 20   

205 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 150x2" z zamkni ciem 
kulowym  szt. 20   

206 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 200x2" z zamkni ciem 
kulowym szt. 20   

207 Siod o do nawiercania el., stali, PE, PCV, gwintowane 250x2" z zamkni ciem 
kulowym szt. 20   
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208 Zasuwa przy czeniowa Supa Lock GGG szt. 10   

209 Obejma do nawiercania rur PE i PCV DN 110 Supa Lock GG szt. 10   

210 Obejma do nawiercania rur PE i PCV DN 160 Supa Lock GG szt. 10   

211 Kszta tka prost (z cze ISO) Supa Lock GGG DN 40 szt. 10   

212 Kszta tka k towa  (z cze ISO) Supa Lock GGG DN 40 szt. 10   

213 Kszta tka z kró cem PE Supa Lock GGG DN 40 szt. 10   

214 Kszta tka gwintowana Supa Lock GGG DN 2" szt. 10   

215 Kszta tka gwintowana Supa Lock mosi dz DN 2" szt. 4   

216 Za lepka Supa Lock GGG szt. 4   

217 Element blokuj cy systemu Supa Lock szt. 10   

218 Zawór kulowy mosi ny DN 20 PN 25 szt. 100   

219 Zawór kulowy mosi ny DN 25 PN 25 szt. 100   

220 Zawór kulowy mosi ny DN 32 PN 25 szt. 20   

221 Zawór kulowy mosi ny DN 40 PN 25 szt. 20   

222 Zawór kulowy mosi ny DN 50 PN 25 szt. 10   

223 Zawór przelotowy grzybkowy DN 15 szt. 20   

224 Zawór przelotowy grzybkowy DN 20  szt. 40   

225 Zawór przelotowy grzybkowy DN 25  szt. 60   

226 Zawór przelotowy grzybkowy DN 32  szt. 10   

227 Zawór przelotowy grzybkowy DN 40  szt. 20   

228 Zawór przelotowy grzybkowy DN 50  szt. 10   

229 Zawór kulowy ko nierzowy DN 50  szt. 4   

230 G owica zaworu grzybkowego DN 20 szt. 10   

231 G owica zaworu grzybkowego DN 25 szt. 10   

232 G owica zaworu grzybkowego DN 32 szt. 10   

233 G owica zaworu grzybkowego DN 40 szt. 10   

234 G owica zaworu grzybkowego DN 50 szt. 10   

235 G owica zaworu grzybkowego DN 80 szt. 10   

236 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80 multidiametralny PN 16 szt. 20   

237 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100 multidiametralny PN 16 szt. 20   

238 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150 multidiametralny PN 16 szt. 20   

239 cznik ko nierzowy do rur PE DN 90/80  PN 16 szt. 20   

240 cznik ko nierzowy do rur PE DN 110/100  PN 16 szt. 20   
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241 cznik ko nierzowy do rur PE DN 160/150  PN 16 szt. 20   

242 cznik ko nierzowy do rur PE DN 225/200  PN 16 szt. 20   

243 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80  PN 16 azbestocement szt. 20   

244 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80  PN 16 eliwo szt. 20   

245 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100  PN 16 azbestocement szt. 20   

246 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100  PN 16 eliwo szt. 20   

247 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150  PN 16 azbestocement szt. 20   

248 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150  PN 16 eliwo szt. 20   

249 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200  PN 16 azbestocement szt. 4   

250 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200  PN 16 eliwo szt. 4   

251 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250  PN 16 eliwo szt. 4   

252 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250  PN 16 azbestocement szt. 8   

253 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300  PN 16 azbestocement szt. 8   

254 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300  PN 16 eliwo szt. 8   

255 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 350  PN 16 azbestocement szt. 8   

256 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 350  PN 16 eliwo szt. 8   

257 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 400  PN 16 eliwo szt. 8   

258 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 159mm-190mm szt. 8   

259 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 219mm-250mm szt. 8   

260 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 267mm-300mm szt. 8   

261 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 315mm-350mm szt. 8   

262 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 402mm-440mm szt. 8   

263 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 503mm-549mm szt. 4   

264 cznik rurowy DN 80 na rur  azbestocementow  szt. 8   

265 cznik rurowy DN 80 na rur eliwn  szt. 8   

266 cznik rurowy DN 80 na rur  PEHD/PCV szt. 8   

267 cznik rurowy DN 100 na rur  azbestocementow  szt. 8   

268 cznik rurowy DN 100 na rur eliwn  szt. 8   

269 cznik rurowy DN 100 na rur  PEHD/PCV szt. 8   

270 cznik rurowy DN 150 na rur  azbestocementow  szt. 8   

271 cznik rurowy DN 150 na rur eliwn  szt. 8   

272 cznik rurowy DN 150 na rur  PEHD/PCV szt. 8   
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273 cznik rurowy RR DN 50 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 50mm-71mm szt. 8   

274 cznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 86mm-107mm szt. 8   

275 cznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 107mm-133mm szt. 8   

276 cznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 159mm-190mm szt. 8   

277 cznik rurowy RR DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 219mm-250mm szt. 8   

278 cznik rurowy RR DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 267mm-300mm szt. 4   

279 cznik rurowy RR DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 315mm-350mm szt. 4   

280 cznik rurowy RR DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 402mm-440mm szt. 4   

281 cznik rurowy RR DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed przesuni ciem  
o tolerancji min. 503mm-549mm szt. 4   

282 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  100/80 szt. 8   

283 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  150 x 80 szt. 4   

284 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  150 x 100 szt. 10   

285 Zw ka dwu-ko nierzowa FFR sfero  200 x 150 szt. 4   

286 Opaska naprawcza 25/90 - PTFE szt. 20   

287 Opaska naprawcza 32/90 - PTFE szt. 20   

288 Opaska naprawcza 40/90 - PTFE szt. 10   

289 Opaska naprawcza 65/200 - PTFE szt. 6   

290 Opaska naprawcza DN 80 ( eliwo) L=200 szt. 4   

291 Opaska naprawcza DN 80 (azbestocement) L=200 szt. 4   

292 Opaska naprawcza DN 100 ( eliwo) L=300 szt. 4   

293 Opaska naprawcza DN 100 (azbestocement) L=400 szt. 4   

294 Opaska naprawcza DN 150 ( eliwo) L=300 szt. 4   

295 Opaska naprawcza DN 150 (azbestocement) L=400 szt. 4   

296 Opaska naprawcza DN 200 ( eliwo) L=300 szt. 4   

297 Opaska naprawcza DN 200 (azbestocement) L=400 szt. 4   

298 Opaska naprawcza DN 250 ( eliwo) L=400 szt. 4   

299 Opaska naprawcza DN 250 (azbestocement) L=400 szt. 4   

300 Doszczelniacz DN 100 szt. 8   
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301 Doszczelniacz DN 150 szt. 8   

302 Doszczelniacz DN 200 szt. 8   

303 Doszczelniacz DN 250 szt. 8   

304 Doszczelniacz DN 300 szt. 8   

305 Doszczelniacz DN 350 szt. 8   

306 Doszczelniacz DN 400 szt. 8   

307 Doszczelniacz  DN 500 szt. 8   

308 Trójnik eliwny typ -T DN 100/100/100 eliwo sfero szt. 10   

309 Trójnik eliwny typ - T DN 100/80/100 eliwo sfero szt. 10   

310 Trójnik eliwny typ - T DN 150/80/150 eliwo sfero szt. 4   

311 Trójnik eliwny typ - T DN 150/150/150 eliwo sfero szt. 4   

312 Trójnik eliwny typ - T DN 200/80/200 eliwo sfero szt. 4   

313 Trójnik eliwny typ -T DN 250/100/250 eliwo sfero szt. 4   

314 Trójnik eliwny typ - T DN 200/200/200 eliwo sfero szt. 4   

315 Trójnik eliwny typ -T DN 250/250/250 eliwo sfero szt. 6   

316 Trójnik eliwny typ -T DN 250/200/250 eliwo sfero szt. 4   

317 Kolanko eliwne N ze stopk  DN 80 PN 10  eliwo sfero szt. 60   

318 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 20   

319 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-500 mm  PN 10 eliwo sfero szt. 20   

320 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-200 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

321 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-200 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

322 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-500 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

323 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 30   

324 Króciec dwuko nierzowy FF DN 150 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 10   

325 Króciec dwuko nierzowy FF DN 150 L-500 mm  PN 10 eliwo sfero szt. 10   

326 Króciec FW DN 200  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

327 Króciec FW DN 150  PN 10 eliwo sfero szt. 4   
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328 Króciec FW DN 100  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

329 Króciec FW DN 80  PN 10 eliwo sfero szt. 4   

330 Hydrant  DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamkni ciem amany PN 10 
Rd=1,5;1,25 m szt. 20   

331 Hydrant  DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamkni ciem amany PN 10 ozdobny 
Rd=1,5;1,25 m szt. 4   

332 Hydrant DN 80 (nadziemny) z podwójnym zamkni ciem  PN 10 Rd = 1,5;1,25 m szt. 40   

333 Hydrant nadziemny DN 80  Rd=1,5;1,25 m szt. 40   

334 Hydrant ppo . DN 80 (podziemny) z mi kkim uszczelnieniem PN 10 Rd = 1,5 m szt. 20   

335 Os ona odwodnienia hydrantu  szt. 60   

336 P yta betonowa pod skrzynk  hydrantow   szt. 20   

337 P yta betonowa nad skrzynk  hydrantow   szt. 20   

338 Skrzynka do hydrantów podziemnych eliwna szt. 20   

339 Nasuwka PVC DN 160 kanalizacyjna szt. 240   

340 Nasuwka PVC DN 200 kanalizacyjna szt. 100   

341 Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 15' szt. 300   

342 Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 30' szt. 1800   

343 Kolano kanalizacyjne PCV DN 160 x 45' szt. 100   

344 Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 15' szt. 10   

345 Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 30' szt. 10   

346 Kolano kanalizacyjne PCV DN 200 x 45' szt. 10   

347 Korek kan. PCV DN 160 szt. 60   

348 Korek kan. PCV DN 200 szt. 20   

349 Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 160 x 45' szt. 10   

350 Trójnik kanalizacyjny PCV 200 x 20 0x 45' szt. 10   

351 Rura PVC kanalizacyjna DN 200 mm mb. 1600   

352 Rura PVC kanalizacyjna DN 160 mm mb. 1200   

353 Rura PVC kanalizacyjna DN 110 mm mb. 40   

354 Stopnie kana owe (mocowanie na ko ki rozporowe) + ko ki rozporowe (kpl.) szt. 20   
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355 Studnia kanalizacyjna DN 425 z kineta przelotowa DN 160 + uszczelki + rura 
wysoko ci 3, 0 m i teleskop szt. 40   

356 Studnia kanalizacyjna DN 425 z kineta zbiorcz  DN 160 + uszczelki + rura 
wysoko ci 3, 0 m i teleskop szt. 40   

357 Studnia przelotowa 600 / 160 (otwarta) szt. 8   

358 Studnia przelotowa 600 / 200 (otwarta) szt. 4   

359 Wpust deszczowy, uchylny z ko nierzem, obci enie 40T szt. 10   

360 Ruszt wpustu deszczowego szt. 10   

361 W az eliwny D400 DN 600 z eliwa szarego z logo  szt. 20   

362 az z eliwa sferoidalnego z elastycznym mocowaniem pokrywy w korpusie  
z du  si  nacisku klasy D-400 z logo szt. 80   

363 W az ci ki 40 T pe ny eliwny  h=115 szt. 30   

364 W az ci ki 40 T pe ny eliwny  h=150 szt. 40   

365 W az klasy B 125 (12, 5T) h = 115 szt. 50   

366 W az klasy B 125 (12, 5T) h=150 szt. 50   

367 W az lekki pe ny eliwny klasy A15 (1, 5 T) (studnie wodomierze) szt. 30   

368 W az samopoziomuj cy 40 T, z wype nieniem betonowym szt. 20   

369 Po czenie PCV-kamionka  DN 200 szt. 20   

370 Po czenie PCV-kamionka  DN 150 szt. 20   

371 Przej cie szczelne 200 szt. 40   

372 Przej cie szczelne 160 szt. 40   

373 Uszczelka in situ 160 szt. 20   

374 Uszczelka in situ 200 szt. 20   

375 Po czenie PCV g adkie - PCV korugowane fi - 200 (kanalizacja) szt. 10   

376 Po czenie PCV g adkie- PCV korugowane fi - 160 (kanalizacja) szt. 10   

377 ruby nierdzewne M - 16 x 70 mm kg 200   

 
378 ruby nierdzewne M - 16 x 90 mm kg 300   

379 ruby nierdzewne M - 16 x 100 mm kg 200   

380 Nakr tki M - 16 mm kg 240   

381 Podk adki DN 16 kg 120   
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382 ruby nierdzewne M - 20 x 80 mm kg 160   

383 ruby nierdzewne M - 20 x 100 mm kg 100   

384 ruby nierdzewne M - 20 x 120 mm kg 60   

385 Nakr tki M - 20 mm kg 120   

386 Podk adki DN 20 kg 30   

387 Chusteczki nawil ane do od uszczania zgrzewów doczo owych  
i elektrooporowych  op. 20   

388 Preparat do oczyszczania i od uszczania zgrzewów doczo owych  
i elektrooporowych  szt. 10   

      

  

         Tabela nr 2 - Zestawienie asortymentu do dostawy awaryjnej 

          Wszystkie materia y wskazane w tabeli nr 2 powinny znajdowa  si  w ci ej ofercie Wykonawcy 

(dost pne przez 24 godziny  na dob  we wszystkie dni tygodnia) jako wykonane seryjnie (nie „na 

yczenie” Zamawiaj cego). 

 

L.p. NAZWA MATERIA U J.M. ILO  

1 Ko nierz do tulei PEHD DN 90 PN 10 szt. 2 

2 Tuleja PEHD doczo owa DN 90 PN 10 szt. 2 

3 Ko nierz do tulei PEHD DN 110 PN 10 szt. 2 

4 Tuleja PEHD doczo owa DN 110 PN 10 szt. 2 

5 Ko nierz do tulei PEHD DN 160 PN 10 szt. 2 

6 Tuleja PEHD doczo owa DN 160 PN 10 szt. 2 

7 Ko nierz do tulei PEHD DN 225 PN 10 szt. 2 

8 Tuleja PEHD doczo owa DN 225 PN 10 szt. 2 

9 Ko nierz do tulei PEHD DN 280 PN 16 szt. 2 

10 Tuleja PEHD doczo owa DN 280 PN 16 szt. 2 

11 Mufa elektrooporowa DN 90 mm PN 10 szt. 2 

12 Mufa elektrooporowa DN 110 mm PN 10 szt. 2 

13 Mufa elektrooporowa DN 160 mm PN 10 szt. 2 

14 Mufa elektrooporowa DN 225 mm PN 10 szt. 2 

15 Mufa elektrooporowa DN 280 mm PN 16 szt. 2 



Oznaczenie sprawy D/PN/7/2018/S 

52 

16 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80 multidiametralny PN 16 szt. 2 

17 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100 multidiametralny PN 16 szt. 2 

18 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150 multidiametralny PN 16 szt. 2 

19 cznik ko nierzowy do rur PE DN 90/80  PN 16 szt. 2 

20 cznik ko nierzowy do rur PE DN 110/100  PN 16 szt. 2 

21 cznik ko nierzowy do rur PE DN 160/150  PN 16 szt. 2 

22 cznik ko nierzowy do rur PE DN 225/200  PN 16 szt. 2 

23 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80  PN 16 azbestocement szt. 2 

24 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 80  PN 16 eliwo szt. 2 

25 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100  PN 16 azbestocement szt. 2 

26 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 100  PN 16 eliwo szt. 2 

27 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150  PN 16 azbestocement szt. 2 

28 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150  PN 16 eliwo szt. 2 

29 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200  PN 16 azbestocement szt. 2 

30 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200  PN 16 eliwo szt. 2 

31 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250  PN 16 eliwo szt. 2 

32 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250  PN 16 azbestocement szt. 2 

33 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300  PN 16 azbestocement szt. 2 

34 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300  PN 16 eliwo szt. 2 

35 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 350  PN 16 azbestocement szt. 2 

36 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 350  PN 16 eliwo szt. 2 

37 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 400  PN 16 eliwo szt. 2 

38 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem 
przed przesuni ciem o tolerancji min. 159mm-190mm szt. 2 

39 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem 
przed przesuni ciem o tolerancji min. 219mm-250mm szt. 2 

40 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem 
przed przesuni ciem o tolerancji min. 267mm-300mm szt. 2 

41 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem 
przed przesuni ciem o tolerancji min. 315mm-350mm szt. 2 

42 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem 
przed przesuni ciem o tolerancji min. 402mm-440mm szt. 2 

43 cznik rurowo-ko nierzowy RK DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem 
przed przesuni ciem o tolerancji min. 503mm-549mm szt. 2 

44 cznik rurowy DN 80 na rur  azbestocementow  szt. 2 
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45 cznik rurowy DN 80 na rur eliwn  szt. 2 

46 cznik rurowy DN 80 na rur  PEHD/PCV szt. 2 

47 cznik rurowy DN 100 na rur  azbestocementow  szt. 2 

48 cznik rurowy DN 100 na rur eliwn  szt. 2 

49 cznik rurowy DN 100 na rur  PEHD/PCV szt. 2 

50 cznik rurowy DN 150 na rur  azbestocementow  szt. 2 

51 cznik rurowy DN 150 na rur eliwn  szt. 2 

52 cznik rurowy DN 150 na rur  PEHD/PCV szt. 2 

53 cznik rurowy RR DN 50 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 50mm-71mm szt. 2 

54 cznik rurowy RR DN 80 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 86mm-107mm szt. 2 

55 cznik rurowy RR DN 100 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 107mm-133mm szt. 2 

56 cznik rurowy RR DN 150 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 159mm-190mm szt. 2 

57 cznik rurowy RR DN 200 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 219mm-250mm szt. 2 

58 cznik rurowy RR DN 250 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 267mm-300mm szt. 2 

59 cznik rurowy RR DN 300 PN 16 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 315mm-350mm szt. 2 

60 cznik rurowy RR DN 400 PN 10 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 402mm-440mm szt. 2 

61 cznik rurowy RR DN 500 PN 10 z zabezpieczeniem przed 
przesuni ciem o tolerancji min. 503mm-549mm szt. 2 

62 Opaska naprawcza DN 80 ( eliwo) L=200 szt. 1 

63 Opaska naprawcza DN 80 (azbestocement) L=200 szt. 1 

64 Opaska naprawcza DN 100 ( eliwo) L=300 szt. 1 

65 Opaska naprawcza DN 100 (azbestocement) L=400 szt. 1 

66 Opaska naprawcza DN 150 ( eliwo) L=300 szt. 1 

67 Opaska naprawcza DN 150 (azbestocement) L=400 szt. 1 

68 Opaska naprawcza DN 200 ( eliwo) L=300 szt. 1 

69 Opaska naprawcza DN 200 (azbestocement) L=400 szt. 1 

70 Opaska naprawcza DN 250 ( eliwo) L=400 szt. 1 

71 Opaska naprawcza DN 250 (azbestocement) L=400 szt. 1 
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72 Doszczelniacz DN 100 szt. 1 

73 Doszczelniacz DN 150 szt. 1 

74 Doszczelniacz DN 200 szt. 1 

75 Doszczelniacz DN 250 szt. 1 

76 Doszczelniacz DN 300 szt. 1 

77 Doszczelniacz DN 350 szt. 1 

78 Doszczelniacz DN 400 szt. 1 

79 Doszczelniacz DN 500 szt. 1 

80 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 1 

81 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-500 mm  PN 10 eliwo sfero szt. 1 

82 Króciec dwuko nierzowy FF DN 100 L-200 mm PN 10 eliwo sfero szt. 1 

83 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-200 mm PN 10 eliwo sfero szt. 1 

84 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-500 mm PN 10 eliwo sfero szt. 1 

85 Króciec dwuko nierzowy FF DN 80 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 1 

86 Króciec dwuko nierzowy FF DN 150 L-300 mm PN 10 eliwo sfero szt. 1 

87 Króciec dwuko nierzowy FF DN 150 L-500 mm  PN 10 eliwo sfero szt. 1 

88 Króciec FW DN 200  PN 10 eliwo sfero szt. 2 

89 Króciec FW DN 150  PN 10 eliwo sfero szt. 2 

90 Króciec FW DN 100  PN 10 eliwo sfero szt. 2 

91 Króciec FW DN 80  PN 10 eliwo sfero szt. 2 

 
 
II. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia: 
 
 
DOSZCZELNIACZE  KIELICHA  
 

 elementy pier cieni zaczepowego i dociskowego wykonane z eliwa sferoidalnego minimum 
EN – GJS 400 (wg PN – EN 1563) 

 ci nienie nominalne PN 16 
 ruby monta owe pier cieni oraz nakr tki i podk adki wykonane ze stali ocynkowanej  
 by rub sze ciok tne montowane w gnie dzie (mo liwo  monta u jednym kluczem)  
 uszczelnienie wykonane z gumy EPDM  
 elementy eliwne zabezpieczone przed korozj  poprzez pokrycie farb  proszkow  

produkowan  na bazie ywic epoksydowych o grubo ci minimum 250 mikronów 
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 doszczelniacze musz  si  sk ada  z nast puj cej ilo ci elementów pier cieni zaczepowego  
i dociskowego: 

o od DN 50 do DN 150     – nie mniej ni  3 
o od DN 200 do DN 450   – nie mniej ni  4 
o DN 500                         – nie mniej ni  5 

 oferowane doszczelniacze musz  by  wykonane przez jednego producenta 
 oferowane doszczelniacze musz  by  oznakowane - wymiary i nazw  producenta 
 do oferty nale y do czy  atest PZH oraz Aprobat  Techniczn  
 do oferty nale y do czy  potwierdzenie jako ci pow oki antykorozyjnej wystawione przez 

niezale  jednostk  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, ruby) 
 
 
KSZTA TKI  ELEKTROOPOROWE  PE 

 
 ci nienie nominalne PN 10 dla SDR17 i PN 16 dla SDR11 
 wykonanie wg PN – EN 12201-3:2004, PN – EN 13244-3:2004 
 wykonanie PE100, SDR 17 lub SDR11 (w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
 opakowania szczelne, pojedyncze z oznaczeniami  
 kszta tki winny by  oznakowane i z nazw  producenta 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 

 
 
HYDRANT  NADZIEMNY  DN  80,  AMANY  Z  PODWÓJNYM  ZAMKNI CIEM 
 

 hydrant nadziemny z podwójnym zamkni ciem 
 hydrant musi posiada , w razie mechanicznego uszkodzenia, mo liwo  rozdzielenia korpusu 

górnego i dolnego (tzw. amanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewn trznych  
i niekontrolowanego wycieku wody, a z mo liwo ci  ponownego monta u 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 wymiary ko nierza do posadowienia na kolanie stopowym lub na trójniku (zabudowa liniowa) 

dla PN 10 wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, 
armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 

 przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm,  
 drugie zamkni cie w postaci kuli wykonanej z tworzywa ze wzmocnion  konstrukcj  (np. 

zbrojenie, budowa komórkowa) lub z aluminium powleczonego gum   
 kolumna górna (nadziemna) wykonana z eliwa sferoidalnego w jednej kolumnie – nie dzielona 

(monolityczny odlew) 
 kolumna dolna (podziemna) wykonana z eliwa sferoidalnego w jednej kolumnie – dopuszcza 

si  jedno po czenie rubowe kolumny z zaworem zwrotnym kulowym  
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów, a dodatkowo kolumna nadziemna pokryta pow ok  poliuretanow  
odporn  na promieniowanie UV 

 grzybek zamykaj cy pokryty EPDM na ca ej swojej powierzchni  
 wrzeciono i trzpie  uruchamiaj cy wykonane ze stali nierdzewnej z zawarto ci  chromu 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
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 uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o – ringowe wykonane z  EPDM 
 odwodnienie powinno dzia  tylko przy pe nym zamkni ciu hydrantu – w po eniach 

po rednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by  szczelne. 
 mo liwo  wymiany elementów wewn trznych zamontowanego hydrantu bez konieczno ci 

wykopywania    
 nakr tka wrzeciona i tuleja prowadz ca t ok uszczelniaj cy wykonane z mosi dzu 

utwardzonego lub stali nierdzewnej 
 hydrant musi posiada  mo liwo  regulacji ustawienia (wzgl dem np osi jezdni czy ciany 

budynku) o ka dy dowolny k t zawarty w 180o celem u atwienia dost pu do nasad 
przy czeniowych bez konieczno ci odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym) 

 hydrant musi posiada  dwa odej cia (nasady) 75 mm  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  atest akredytowanej jednostki dopuszczaj cy do stosowania w 

ochronie przeciwpo arowej np.: CNBOP Józefów lub innej  
 do oferty nale y do czy  potwierdzenie jako ci pow oki antykorozyjnej wystawione przez 

niezale  jednostk  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, ruby) 
 
 
HYDRANT  NADZIEMNY  DN  80,  AMANY, Z  PODWÓJNYM  ZAMKNI CIEM  
(OZDOBNY,  DO  ZABUDOWY  STAROMIEJSKIEJ) 
 

 hydrant nadziemny z podwójnym zamkni ciem 
 hydrant musi posiada , w razie mechanicznego uszkodzenia, mo liwo  rozdzielenia korpusu 

górnego i dolnego (tzw. amanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewn trznych i 
niekontrolowanego wycieku wody, a z mo liwo ci  ponownego monta u 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 wymiary ko nierza do posadowienia na kolanie stopowym lub na trójniku (zabudowa liniowa) 

dla PN 10 wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, 
armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 

 przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm,  
 drugie zamkni cie w postaci kuli wykonanej z tworzywa ze wzmocnion  konstrukcj  (np. 

zbrojenie, budowa komórkowa)  
 kolumna górna (nadziemna) wykonana z eliwa sferoidalnego w jednej kolumnie – nie 

dzielona (monolityczny odlew) 
 kolumna dolna (podziemna) wykonana z eliwa sferoidalnego – dopuszcza si  jedno 

po czenie pomi dzy kolumn  i zaworem zwrotnym kulowym 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów, a dodatkowo kolumna nadziemna pokryta pow ok  poliuretanow  
odporn  na promieniowanie UV 

 grzybek zamykaj cy pokryty EPDM na ca ej swojej powierzchni  
 wrzeciono i trzpie  uruchamiaj cy wykonane ze stali nierdzewnej z zawarto ci  chromu 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
 uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o – ringowe wykonane z  EPDM 
 odwodnienie powinno dzia  tylko przy pe nym zamkni ciu hydrantu – w po eniach 

po rednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by  szczelne. 
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 mo liwo  wymiany elementów wewn trznych zamontowanego hydrantu bez konieczno ci 
wykopywania    

 nakr tka wrzeciona i tuleja prowadz ca t ok uszczelniaj cy wykonane z mosi dzu 
utwardzonego powierzchniowo  

 hydrant musi posiada  mo liwo  regulacji ustawienia (wzgl dem np osi jezdni czy ciany 
budynku) o ka dy dowolny k t zawarty w 180o celem u atwienia dost pu do nasad 
przy czeniowych bez konieczno ci odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym) 

 hydrant musi posiada  dwa odej cia (nasady) 75 mm  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  potwierdzenie jako ci pow oki antykorozyjnej wystawione przez 

niezale  jednostk  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, ruby) 
 

 
HYDRANT  NADZIEMNY  DN  80 
 

 owica, korpus i grzyb zamykaj cy wykonane z eliwa sferoidalnego minimum EN – GJS 400 
(PN –EN 1563)  

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 wymiary ko nierza do posadowienia na kolanie stopowym wg PN – EN 1092 – 2:1999 

„Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. 
Ko nierze eliwne.” 

 przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1250 mm, 1500 mm  
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów, a dodatkowo kolumna nadziemna pokryta pow ok  poliuretanow  
odporn  na promieniowanie UV 

 grzybek zamykaj cy pokryty EPDM na ca ej swojej powierzchni  
 wrzeciono i trzpie  uruchamiaj cy wykonane ze stali nierdzewnej z zawarto ci  chromu 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
 uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o – ringowe wykonane z  EPDM 
 odwodnienie powinno dzia  tylko przy pe nym zamkni ciu hydrantu – w po eniach 

po rednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by  szczelne. 
 nakr tka wrzeciona i tuleja prowadz ca t ok uszczelniaj cy wykonane z mosi dzu 

utwardzonego powierzchniowo lub ze stali nierdzewnej 
 hydrant musi posiada  dwa odej cia (nasady) 75 mm  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do ofert nale y do czy  atest CNBOP Józefów lub innej akredytowanej jednostki 

dopuszczaj cy do stosowania w ochronie przeciwpo arowej 
 do oferty nale y do czy  potwierdzenie jako ci pow oki antykorozyjnej wystawione przez 

niezale  jednostk  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, wrzeciona, nakr tki) 
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HYDRANT  PODZIEMNY  DN  80   
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 korpus i grzyb zamykaj cy wykonane z eliwa sferoidalnego minimum EN – GJS 400 (zgodnie 

z PN –EN 1563) 
 wymiary ko nierza do posadowienia na kolanie stopowym wg PN – EN 1092 – 2:1999 

„Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. 
Ko nierze eliwne.” 

 przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1250 mm, 1500 mm 
 korpus hydrantu wykonany w jednej kolumnie – nie dzielony (monolityczny odlew) 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów 

 grzybek zamykaj cy pokryty gum  EPDM  na ca ej swojej powierzchni  
 wrzeciono i trzpie  uruchamiaj cy wykonane ze stali nierdzewnej z zawato ci  chromu 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
 uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o – ringowe wykonane z EPDM 
 odwodnienie powinno dzia  tylko przy pe nym zamkni ciu  hydrantu – w po eniach  

po rednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by  szczelne. 
 nakr tka wrzeciona i tuleja prowadz ca t ok uszczelniaj cy wykonane z mosi dzu 

utwardzonego powierzchniowo lub ze stali nierdzewnej 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  atest akredytowanej jednostki dopuszczaj cy do stosowania w 

ochronie przeciwpo arowej np.: CNBOP Józefów lub innej  
 do oferty nale y do czy  potwierdzenie jako ci pow oki antykorozyjnej wystawione przez 

niezale  jednostk  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, wrzeciona, nakr tki) 
 

 
KO NIERZE  STALOWE  DO  TULEI  KO NIERZOWYCH   PE 

 
 ci nienie nominalne PN 10 lub PN 16 (w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
 wykonanie wg PN – ISO 9624 
 wykonanie ze stali, ocynkowane 
 do oferty nale y do czy  stron  katalogow  w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
KO NIERZE  GWINTOWANE  I  ZA LEPIAJ CE 
 

 ci nienie nominalne PN 10 
 wymiary ko nierza dla PN 10 wg PN – EN 1092:1999 „Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze 

okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN.” 
 wykonanie z eliwa lub stali 
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 zabezpieczenie antykorozyjne - farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o 
minimalnej grubo ci 250 mikronów lub farb  antykorozyjn  wodorozcie czaln  (dla wersji 
eliwnej) lub cynkowanie (dla wersji stalowej) 

 gwinty, w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego, 1’’, 5/4’’, 6/4’’, 2’’, 3’’, 4’’ 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
KONSOLE  WODOMIERZOWE  Z  ZAWORAMI  SKO NYMI  I  ZAWOREM  
ZWROTNYM  ANTYSKA ENIOWYM 
 

 listwa monta owa wykonana ze stali nierdzewnej 
 ramiona listwy z mo liwo ci  regulacji odleg ci zestawu wodomierzowego od ciany 
 brzegi podstawy listwy wywini te na zewn trz zabezpieczaj ce przed przenoszeniem drga  
 w komplecie ko ki rozporowe ze rubami nierdzewnymi do monta u w cianie 
 zawór wej ciowy:  

wykonany z mosi dzu; grzybkowy; sko ny z trzpieniem wznosz cym; korpus monolityczny 
nie wymagaj cy konserwacji; trzpie  uszczelniony co najmniej podwójnie o-ringowo; trzpie  
bez kontaktu z medium; z podwójnym posuwem; wej cie/wyj cie GW dostosowane do 
monta u z uszczelk  np. o-ring (bez konieczno ci stosowania paku ) 

 zawór wyj ciowy: 
wykonany z mosi dzu; zaporowo-zwrotny antyska eniowy typu EA (wg PN-EN 1717:2003); 
grzybkowy; sko ny; z trzpieniem wznosz cym; korpus monolityczny nie wymagaj cy 
konserwacji; trzpie  uszczelniony co najmniej podwójnie o-ringowo; trzpie  bez kontaktu z 
medium, z podwójnym posuwem; wej cie/wyj cie GW dostosowane do monta u z uszczelk  
np. o-ring (bez konieczno ci stosowania paku ); wyposa ony w gwintowan  kompensacj  

ugo ci umo liwiaj  monta /demonta  wodomierza; wyposa ony w otwór spustowy do 
odwodnienia instalacji za zaworem lub do poboru próbek wody; wyposa ony w otwór 
rewizyjny zaworu EA z korkiem 

  do oferty nale y do czy  atest PZH 
  do oferty nale y do czy  stron  katalogow  w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, g owice) 
  do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
KSZTA KI  OCYNKOWANE 

 
 ci nienie nominalne PN 10 
 wykonanie wg PN – EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 

 
 
KSZTA KI  ELIWNE SFERO 

 
 ci nienie nominalne PN 10 lub PN 16 (w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
 wymiary ko nierza wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e 

do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 
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 wymiary i wykonanie wg PN-EN 545 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 oferta ma zawiera  kszta tki jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 

CZNIKI  KO NIERZOWE  I  RUROWE  DO  RUR  PE  I  PCV  Z  ZABEZPIECZENIEM  
PRZED  PRZESUNI CIEM 
 

 ci nienie nominalne PN 10 
 wykonanie wg EN 14525 
 wymiary ko nierza dla PN 10 wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. 

Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i pier cienie dociskowe wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 
(wg PN - EN 1563) 

 uszczelnienie z gumy EPDM 
 pier cie  blokuj cy wykonany z mosi dzu lub z br zu 
 ruby, nakr tki, podk adki ze stali ocynkowanej  
 by rub sze ciok tne montowane w gnie dzie (mo liwo  monta u jednym kluczem)  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, pier cienie, ruby) 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 

CZNIKI  KO NIERZOWE  I  RUROWE  MULTIDIAMETRALNE  DO  RUR  
ELIWNYCH,  STALOWYCH,  AZBESTOWOCEMENTOWYCH,  PCV  

 
 ci nienie nominalne PN 16 
 wykonanie wg EN 14525 
 wymiary ko nierza dla PN 10 wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. 

Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 
 czniki musz  umo liwia czenie dwóch ró nych materia ów o ró nych rednicach 

zewn trznych 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i pier cienie dociskowe wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 
(wg PN - EN 1563) 

 uszczelnienie z gumy EPDM 
 ruby, nakr tki, podk adki ze stali ocynkowanej  
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 by rub sze ciok tne montowane w gnie dzie (mo liwo  monta u jednym kluczem)  
 szeroki zakres uszczelnienia (min. 35 mm) 
 czniki ko nierzowe z mo liwo ci  monta u przy odchyleniu osiowym do 8o 
 czniki rurowe z mo liwo ci  monta u przy odchyleniu osiowym do 16o (po 8o na stron ) 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, pier cienie, ruby) 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
UNIWERSALNE  CZNIKI  KO NIERZOWE  I  RUROWE  DO  RUR  ELIWNYCH,  
STALOWYCH,  AZBESTOWOCEMENTOWYCH, PCV  I  WYKONANYCH  Z  YWIC  
POLIESTROWYCH,  Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNI CIEM  
 

 wymiary ko nierza wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e 
do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 

 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 
powierzchnie farb  proszkow  o minimalnej grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i pier cienie dociskowe wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 
(wg PN - EN 1563) 

 uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR 
 ruby, nakr tki, podk adki ze stali dodatkowo zabezpieczone przed korozj  (np. ocynk, Rilsan 

itp.) 
 by rub sze ciok tne, blokowane (mo liwo  monta u jednym kluczem) 
 elementy kotwi ce wykonane z kopolimeru acetalu (POM) w kszta cie trójk tów tworz cych 

pier cie  mocowany z uszczelk   
 czniki ko nierzowe z mo liwo ci  monta u przy odchyleniu osiowym do 4o 
 czniki rurowe z mo liwo ci  monta u przy odchyleniu osiowym do 8o (po 4o na stron ) 
 dla czników od DN 50 do DN 300 PN 16 o szerokim zakresie uszczelnienia nie mniej ni  (dla 

rednic zewn trznych): 
– DN 50 – 50mm/71mm 
– DN 80 – 86mm/107mm 
– DN 100 – 107mm/133mm 
– DN 150 – 159mm/190mm 
– DN 200 – 219mm/250mm 
– DN 250 – 267mm/300mm 
– DN 300 – 315mm/350mm 
– DN 400 do DN 500 PN 10 o szerokim zakresie uszczelnienia nie mniej ni  (dla 

rednic   zewn trznych):  
 DN 400 – 402mm/440mm 
 DN 500 – 503mm/549mm 

 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH i Aprobat  Techniczn  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, pier cienie, ruby) 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
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UNIWERSALNE  CZNIKI  KO NIERZOWE  I  RUROWE  DO  RUR  ELIWNYCH,  
STALOWYCH,  AZBESTOWOCEMENTOWYCH,  PCV I  WYKONANYCH  Z  YWIC  
POLIESTROWYCH 
 

 ci nienie nominalne PN 10 
 wykonanie wg EN 14525 
 wymiary ko nierza dla PN 10 wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. 

Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i pier cienie dociskowe wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 
(wg PN - EN 1563) 

 uszczelnienie z gumy EPDM 
 ruby, nakr tki, podk adki ze stali ocynkowanej  
 by rub sze ciok tne montowane w gnie dzie (mo liwo  monta u jednym kluczem)  
 szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm do DN 80 i min. 28 mm od DN 100) 
 czniki ko nierzowe z mo liwo ci  monta u przy odchyleniu osiowym do 6o 
 czniki rurowe z mo liwo ci  monta u przy odchyleniu osiowym do 12o (po 6o na stron ) 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia, pier cienie, ruby) 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
NAWIERTKA  SAMONAWIERCAJ CA  Z  G OWIC   MOSI  
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie siod a pokryte farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o 
minimalnej grubo ci 250 mikronów. 

 obejma dolna wykonana z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-EN 1563) 
 obejma dolna z uszczelk  od strony wewn trznej, przylegaj  do rury, z komor  na uszczelk  

typu o-ring  
 owica (zawór k towy) wykonany z odpornego na odcynkowanie bezo owiowego mosi dzu 

krzemowego 
 frez wykonany ze stali nierdzewnej 
 frez o d ugo ci umo liwiaj cej nawiercanie rur PE100 SDR11  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH  
 oferta ma zawiera  nawiertki tego samego typu jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim oraz wykaz elementów 

wymiennych (uszczelnienia,g owice, ruby) 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
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NAWIERTKA  SAMONAWIERCAJ CA 
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i obejma dolna wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-
EN 1563) 

 po czenie obejmy dolnej z korpusem rubami nierdzewnymi o bach sze ciok tnych  
 trzpie  i nó  wykonane ze stali nierdzewnej 
 uszczelnienie no a EPDM 
 Uszczelnienie trzpienia minimum podwójnie o-ringowe 
 Wyk adzina gumowa na ca ym obwodzie obejmy ruroci gu 
 Nó  o rednicy 38 mm i d ugo ci umo liwiaj cej nawiercanie rur PE100 SDR11  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH  
 oferta ma zawiera  nawiertki tego samego typu jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
NAWIERTKI  TYPU  NWZ  NA RURY  ELIWNE,  STALOWE  ORAZ  
AZBESTOCEMENTOWE  ORAZ  TYPU  NWZ/PE  NA RURY  PE,  PVC   
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie zasuwek, siode  i obejm pokryte farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic 
epoksydowych o minimalnej grubo ci 250 mikronów. 

 korpus, pokrywa i klin zasuwek wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 
(wg PN – EN 1563) 

 klin zasuwek ca kowicie pokryty gum  EPDM lub NBR w cznie z kieszeni  nakr tki i 
otworem trzpienia 

 wymienna nakr tka trzpienia zasuwek wykonana z mosi dzu utwardzonego powierzchniowo 
 trzpie  zasuwek wykonany ze stali nierdzewnej z zawarto ci  chromu z walcowanym gwintem 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu zasuwek. 
 uszczelnienie wrzeciona zasuwek co najmniej podwójnie o – ringowe  
 przelot zasuwek o prostym przep ywie bez przew  i gniazda w miejscu zamkni cia 
 po czenie pokrywy z korpusem zasuwek metod rubowania, przy czym by rub musz  by  

wpuszczone  w gniazdo i zabezpieczone mas  zalewow  
 gwint wewn trzny zasuwek 5/4’’, 6/4’’ lub 2’’ 
 zasuwki musz  by  zintegrowane z siod em do rur eliwnych, stalowych i 

azbestocementowych lub z korpusem obejmy do rur PE i PCV 
 siod a do rur eliwnych, stalowych i azbestocementowych wykonane z eliwa sferoidalnego nie 

mniej ni  EN - GJS 400 (wg PN – EN 1563) 
 opaska dolna mocuj ca siod a wraz ze rubami, podk adkami i nakr tkami wykonana ze stali 

nierdzewnej, z wyk adzin  gumow  na ca ej d ugo ci przylegania do rury 
 siod o wyposa one w owaln  uszczelk  siod ow  szczelnie zabezpieczaj  miejsce nawiertu 
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 korpus zintegrowany z zasuwk  i obejma dolna nawiertek na rury PE i PCV   wykonane z 
eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN – EN 1563) 

 po czenie korpusu z obejm  doln  czterema rubami 
 korpus nawiertki wyposa ony w owaln  uszczelk  siod ow  szczelnie zabezpieczaj  miejsce 

nawiertu (nie dopuszcza si  uszczelnienia tylko w postaci p aszcza gumowego na ca ym 
obwodzie korpusu i obejmy dolnej) 

 odej cie gwintowane 5/4’’, 6/4’’ lub 2’’ w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 oferta musi zawiera  zintegrowane nawiertki na rury eliwne, stalowe i azbestocementowe   

oraz na rury PE i PCV  jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
OBUDOWY  SZTYWNE  I  TELESKOPOWE  DO  ZASUW  I  NAWIERTEK 
 

 nasada trzpienia kw. 27 mm (pod standardowy klucz) 
 pr t i profil ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
 nasada dolna i nasada górna wykonane z eliwa szarego minimum EN – GJL 250 (wg PN – EN 

1561) zabezpieczone antykorozyjnie farb  proszkow   
 wrzeciono zabezpieczone przed przypadkowym rozdzieleniem elementów teleskopu 
 rury os onowe, kaptur i talerzyk oporowy wykonane z PE  
 zawleczka i tulejki mocuj ce wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej 
 oferowane obudowy musz  by  wykonane przez jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 obudowy kompatybilne z oferowanymi zasuwami 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
OPASKI  (SIOD A) UNIWERSALNE, GWINTOWANE DO NAWIERCANIA ELIWA, 
STALI, AZBESTOCEMENTU, PE I PCV   DN 80 – DN 300 Z ODCI CIEM KULOWYM 
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i obejma dolna wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-
EN 1563) 

 po czenie obejmy dolnej z korpusem rubami o bach sze ciok tnych, przy czym gwinty rub 
musz  by  wpuszczone  w gniazdo eliwne gwintowane (bez nakr tek) 

 gwint przy czeniowy z uszczelk  (bez konieczno ci stosowania paku , klejów czy mas 
uszczelniaj cych) 

 opaski (siod a) wyposa one w odci cie kulowe, monta owe/technologiczne 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH oraz Aprobat  Techniczn  
 oferta ma zawiera  siod a tego samego typu jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
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OPASKI  (SIOD A) UNIWERSALNE, GWINTOWANE DO NAWIERCANIA ELIWA, 
STALI, AZBESTOCEMENTU, PE I PCV   DN 80 – DN 300 
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus i obejma dolna wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-
EN 1563) 

 po czenie obejmy dolnej z korpusem rubami o bach sze ciok tnych, przy czym gwinty rub 
musz  by  wpuszczone  w gniazdo eliwne gwintowane (bez nakr tek) 

 gwint przy czeniowy z uszczelk  (bez konieczno ci stosowania paku , klejów czy mas 
uszczelniaj cych) 

 kompatybilne z oferowanymi zasuwkami gwintowanymi (GW/GZ) 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH oraz Aprobat  Techniczn  
 oferta ma zawiera  siod a tego samego typu jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
OPASKI   NAPRAWCZE 

 
 korpus i zamek wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
 bez uchwytów monta owych do naci gania 
 ruby, podk adki wykonane ze stali nierdzewnej (klasa A2) 
 nakr tki wykonane ze stali kwasoodpornej (klasa A4) 
 ruby/szpilki zamykaj ce opask  na zamku musz  by  przymocowane na ca ej d ugo ci 

przylegania do p aszcza blachy 
 ruby/szpilki zamykaj ce opask  musz  by  dodatkowo zabezpieczone kolorow  pow ok  

PTFE (np. teflon) zapobiegaj  zapiekaniu nakr tek 
 czenie elementów tylko poprzez ci  spawów wykonanych w os onie argonowej 
 uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR, ryflowane, w postaci p aszcza na ca ej powierzchni 

uszczelniaj cej 
 opaski oznakowane etykiet  producenta z podaniem DN oraz rodzaju materia u ruroci gu na 

jaki nale y stosowa  
 wszystkie opaski tego samego typu, wykonane przez jednego producenta 
 wszystkie opaski w musz  by  jednodzielne 
 dla rednic powy ej DN 200 mm dopuszcza si  opaski dwudzielne 
 opaski dla rednic od DN 16 mm do DN 50 mm – d ugo  zabudowy 90 mm i 150 mm 
 opaski dla rednic od DN 65 mm do DN 250 mm – d ugo  zabudowy 200 mm  

i 400 mm 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH i Aprobat  Techniczn  
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
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RURY  I  KSZTA TKI  PCV  KANALIZACYJNE 
 

 wykonanie wg PN – EN 1401-1;2009 
 rury i kszta tki ze ciank  lit  
 wykonanie o sztywno ci obwodowej SN8 > 8 kN/m2 
 odcinki L=1000 mm, L=2000 mm, L=3000 mm (w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 
RURY  I  KSZTA TKI  PCV  WODOCI GOWE CI NIENIOWE 

 
 ci nienie nominalne PN 10 
 wykonanie wg PN – EN ISO 1452-2, PN – EN ISO 1452-3 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 

RURY  I  KSZTA TKI WODOCI GOWE  DOCZO OWE  PE 
 

 ci nienie nominalne PN 10, PN 16 (wed ug potrzeb zamawiaj cego) 
 wykonanie wg PN – EN 12201-2, PN – EN 12201-3 
 wykonanie PE100, SDR11, SDR17 (wed ug potrzeb zamawiaj cego) 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 dopuszcza si  kszta tki wtryskowe i segmentowe 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 

SKRZYNKI  DO  ZASUW  I  HYDRANTÓW  
 

 wymiary skrzynek do zasuw zgodne z PN-M-74081:1998 (DIN 4056), a skrzynek do 
hydrantów z PN-M-74082:1998 (DIN 4055) 

 na pokrywach musz  posiada  odlany napis odpowiednio „W” i „HYDRANT” 
 pokrywa i korpus wykonane z eliwa minimum EN - GJL 200 (wg PN - EN 1561) 
 zabezpieczenie antykorozyjne farb  bitumiczn  
 sworze  pokrywy wykonany ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczony przed wypadni ciem nitem 

lub nakr tkami kontruj cymi  
 powierzchnia styku pokrywy z korpusem obrobiona mechanicznie 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  w j zyku polskim 
 do oferty nale y za czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 

STUDNIE   KANALIZACYJNE,  NIEW AZOWE  
 

 wykonanie wg PN – EN 13598-2;2009 
 kineta (podstawa studni) przelotowa, zbiorcza (zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
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 rura trzonowa 
 teleskop L=1000 mm,12,5 T, 40 T  (w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
 pier cienie uszczelniaj ce 
 zwie czenie 
 dopuszcza si  wykonanie 400 lub 415 lub 425 

 
 
USZCZELKI  P ASKIE 
 

 wykonanie z EPDM 
 do uszczelnienia po cze  ko nierzowych wykonanych wg PN – EN 1092:1999 „Ko nierze i 

ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN.” 
 wykonanie wg EN – 1514 – 1 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 

 
 

USZCZELKI  P ASKIE  Z  WK ADK   STALOW  
 

 wykonanie z EPDM 
 do uszczelnienia po cze  ko nierzowych wykonanych wg PN – EN 1092:1999 „Ko nierze i 

ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN.” 
 wykonanie wg EN – 1514 - 1 
 w gumie EPDM zatopiona fabrycznie wk adka stalowa spr ynuj ca 
 do oferty nale y za czy  atest PZH 
 do oferty nale y za czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
 

AZ  CI KI,  SAMOPOZIOMUJ CY,  POKRYWA  ELIWNA  Z  WYPE NIENIEM  
BETONOWYM,  40 T 
 

 azy zgodne z norm  PN-EN 124:2000 
 wykonanie z eliwa szarego minimum EN – GJL 250 (wg PN – EN 1561) 
 beton pokrywy w klasie wytrzyma ci C35/45 i ekspozycji XF4 (odporny na dzia anie 

rodków odladzaj cych i zamarzanie) 
 rednica pokrywy 650-680 mm 
 wysoko  korpusu 150 mm/190 mm w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego  
 az z eliwa sferoidalnego z elastycznym mocowaniem pokrywy w korpusie z du  si  

nacisku 
 umienie pionowe zapewnione przez wk adk  t umi ca z EPDM odporn  na oleje, sole i 

substancje rozmra aj ce 
 pokrywa lub korpus wyposa one we wk adk  t umi  
 waga kompletu (korpus z pokryw ) nie mniej ni  150 kg 
 azy przeznaczone do wwalcowania 
 az w komplecie z betonowym pier cieniem odci aj cym 
 do oferty nale y za czy  stron  katalogow  w j zyku polskim 
 do oferty nale y za czy  Deklaracj  Zgodno ci 
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AZ  ELIWNY TYPU B – 125, 12,5 T) 
 boko  osadzenia i podparcia pokrywy 50 mm 
 wykonanie z eliwa szarego  
 rednica pokrywy 610-680 mm 
 wysoko  korpusu 115 mm/150 mm w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci lub/i aprobat  techniczn  

 
 

AZ  CI KI,  PE NY  ELIWNY,  40 T,  Z  LOGO 
 

 boko  osadzenia i podparcia pokrywy 50 mm 
 wykonanie z eliwa szarego minimum EN – GJL 250 (wg PN – EN 1561) 
 rednica pokrywy 610-680 mm 
 wysoko  korpusu 115 mm/150 mm w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego  
 az z eliwa sferoidalnego z elastycznym mocowaniem pokrywy w korpusie z du  si  

nacisku 
 umienie pionowe zapewnione przez wk adk  t umi ca z EPDM odporn  na oleje, sole i 

substancje rozmra aj c 
 do oferty nale y za czy  stron  katalogow  w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci lub/i aprobat  techniczn  
 na pokrywie logo zamawiaj cego wg za czonego wzoru 

 
 
ZASUWKI GWINTOWANE GW/GZ + KIELICH  DO PRZY CZY DN 32 – DN 50  
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-
EN 1563) 

 klin ca kowicie pokryty gum  EPDM  
 trzpie  wykonany ze stali nierdzewnej z min. 13% zawarto ci  chromu z gwintem 

walcowanym na zimno oraz z ogranicznikiem posuwu klina 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
 uszczelnienie wrzeciona co najmniej z czterema o – ringami  
 przelot zasuwy o prostym przep ywie bez przew  i gniazda w miejscu zamkni cia 
 po czenie pokrywy z korpusem metod rubowania, przy czym by rub musz  by  

wpuszczone  w gniazdo i zabezpieczone mas  zalewow  
 ko cówki zasuwy: jedna strona – gwint zewn trzny, druga strona – kielich typu ISO do rur PE 

oraz gwint wewn trzny umo liwiaj cy przy czenie aparatu do nawiercania 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci lub/i aprobat  techniczn  
 oferta ma zawiera  zasuwy jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
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ZASUWKI GWINTOWANE GW/GW, GW/GZ DO PRZY CZY DN 32 – DN 50  
 

 ci nienie nominalne minimum PN 10 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-
EN 1563) 

 klin ca kowicie pokryty gum  EPDM w cznie z kieszeni  nakr tki i otworem trzpienia 
 wymienna nakr tka trzpienia wykonana z mosi dzu utwardzonego powierzchniowo 
 trzpie  wykonany ze stali nierdzewnej z zawarto ci  chromu z walcowanym gwintem 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
 uszczelnienie wrzeciona co najmniej potrójnie o – ringowe  
 przelot zasuwy o prostym przep ywie bez przew  i gniazda w miejscu zamkni cia 
 po czenie pokrywy z korpusem metod rubowania, przy czym by rub musz  by  

wpuszczone  w gniazdo i zabezpieczone mas  zalewow  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 oferta ma zawiera  zasuwy jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci lub/i aprobat  techniczn  

 
ZASUWY KO NIERZOWE  
 

 ci nienie nominalne PN 10 lub PN 16 (w zale no ci od potrzeb zamawiaj cego) 
 wymiary ko nierzy wg PN – EN 1092 – 2:1999 „Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e 

do rur, armatury i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.” 
 pe ne zabezpieczenie antykorozyjne –  wszystkie odkryte zewn trzne i wewn trzne 

powierzchnie farb  proszkow  produkowan  na bazie ywic epoksydowych o minimalnej 
grubo ci 250 mikronów. 

 korpus, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego nie mniej ni  EN – GJS 400 (wg PN-
EN 1563) 

 klin wraz z kieszeni  nakr tki ca kowicie pokryty gum  EPDM   
 trzpie  wykonany ze stali nierdzewnej z zawarto ci  chromu z walcowanym gwintem 
 klasa eliwa, nazwa producenta, rednica oraz ci nienie nominalne oznakowane w formie 

odlewu w widocznym miejscu korpusu. 
 uszczelnienie wrzeciona co najmniej potrójnie o – ringowe  
 przelot zasuwy o prostym przep ywie bez przew  i gniazda w miejscu zamkni cia 
 po czenie pokrywy z korpusem metod rubowania, przy czym by rub musz  by  

wpuszczone  w gniazdo i zabezpieczone mas  zalewow  
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  potwierdzenie jako ci pow oki antykorozyjnej wystawione przez 

niezale  jednostk  
 oferta ma zawiera  zasuwy tego samego typu jednego producenta 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci lub/i  aprobat  techniczn  
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ZAWORY  PRZELOTOWE  GRZYBKOWE 
 

 ci nienie nominalne PN 10 
 wykonanie wg PN – EN 1074:2002 
 wykonanie z eliwa  
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 

 
 

ZAWORY  KULOWE 
 

 ci nienie nominalne minimum PN 25 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
 oznakowanie zaworu na odlewie 

 
 

CZKI  GWINTOWANE PROSTE, GW, GZ  Z  ELIWA  CI GLIWEGO  DO  
CZENIA  RUR  STALOWYCH  I  POLIETYLENOWYCH   

 
 ci nienie nominalne PN 10 
 mufy i nakr tki wykonane z eliwa ci gliwego 
 pier cie  zaciskowy i podk adka zabezpieczaj ca wykonane ze stali ocynkowanej 
 uszczelnienie NBR 
 do oferty nale y do czy  kart  katalogow  wyrobu w j zyku polskim 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  Aprobat  Techniczn   
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
CZKI  WCISKOWO - ZACISKOWE PROSTE I GW, GZ  WYKONANE  Z  POLIAMIDU  

 
 ci nienie nominalne PN 16 
 obudowa i nakr tka wykonane z poliamidu wzmacnianego w óknem szklanym 
 pier cie  doszczelniaj cy i obejma zaciskowa wykonane z POM 
 uszczelnienie o-ringowe EPDM 
 monta  na ruroci gu poprzez wciskanie 
 mo liwo  demonta u i ponownego monta u bez u ycia specjalistycznych narz dzi 
 temperatura medium – wody 40oC 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  Aprobat  Techniczn  
 do oferty nale y do czy  stron  katalogow  w j zyku polskim oraz  wykaz cz ci 

wymiennych (uszczelnienia, pier cienie zaciskowe) 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 
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CZKI  ZACISKOWE (KOLANA, TRÓJNIKI)   
 

 ci nienie nominalne PN 10 
 obudowa i nakr tka wykonane polipropylenu stabilizowanego kopolimerami 
 pier cie  doszczelniaj cy i obejma zaciskowa wykonane z POM 
 uszczelnienie o-ringowe NBR 
 do oferty nale y do czy  atest higieniczny PZH 
 do oferty nale y do czy  Deklaracj  Zgodno ci 

 
Wszystkie wy ej wymienione materia y powinny posiada  dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( certyfikaty, aprobaty techniczne) oraz atesty 
higieniczne PZH w przypadku cz ci, które b  mia y kontakt z wod  pitn . 
 
Charakterystyki techniczne i inne w ciwo ci jako ciowe wyrobu zgodne z Polskimi Normami 

ustalaj cymi wymagania w stosunku do elementów eliwnych wodoci gowych: 

 

a)  PN-EN 1074-1: 2002 - Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania    

        sprawdzaj ce. Cz  1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1074-2: 2002 - Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce.      
Cz  2: Armatura zaporowa. 

   PN-EN 558-1 - D ugo ci zabudowy armatury metalowej prostej i k towej do ruroci gów  
ko nierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

   PN-EN 1092-2: 1999 - Ko nierze i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury,   
czników i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne. 

    PN-EN 1563: 2000 - Odlewnictwo. eliwo sferoidalne. 
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Wzór Logo na w azy 

 

 
 


