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Opis przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę 

na dostawę armatury wodociągowo - kanalizacyjnej 
na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. 

1. Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia: 

1.1. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego 
producenta. 

1.2. Wszystkie poniższe materiały winny posiadać dopuszczenie wyrobu do obrotu 
i stosowania w budownictwie. 

Grupa I - Zasuwa kołnierzowa krótka z obudową. 

Zasuwy kołnierzowe krótkie. 
A: Posiadanie atestu PZH. 
B: Wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty 

walcowane. Łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek 
ślizgowych z POM, zapewniające niskie momenty obsługowe.. Mocowanie łożyska 
wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiące dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne. 

C: Korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40, 
przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i 
wewnętrznie) proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm, 
przyczepności min. 12N/mm2, odporności na przebicie metodą iskrową 3kV, 
odporności na uderzenie pracą 5Nm. Jakość powłok zabezpieczenia 
antykorozyjnego ma spełniać zalecenia jakości i odbioru wynikające ze znaku jakości 
RAL i być poświadczone badaniami potwierdzonymi przez zewnętrzną, niezależną 
od producenta armatury jednostkę badawczą. 

D: Minimum potrójne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierścieni 
dławicowych i układu uszczelek typu O-ring z EPDM lub NBR. Możliwość wymiany 
uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez konieczności zamykania wody. 

E: Klin zasuwy z żeliwa sferoidalnego zawulkanizowany na całej powierzchni 
(wewnątrz i na zewnątrz) tworzywem EPDM. 

F: Bezgniazdowy przelot. 
G: Śruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej, lub ocynkowane wpuszczone 

w korpus i zabezpieczone masą na gorąco. Dopuszcza się inne rozwiązania 
gwarantujące 100%-ową szczelność. 

H: Uszczelnienie pokrywy do korpusu uszczelką z EPDM. 
I: Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej. 
J: Kołnierze wykonane zgodnie z PN-EN-1092-2. 
K: Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 

umieszczone na wyrobie.  
L: Pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem. 

Grupa II - Obudowa do zasuw teleskopowa. 
A. Obudowa z zasuwą mają tworzyć komplet. 
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B. Pręt obudowy – trzpień wykonany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej o profilu 
kwadratowym. 

C. Kaptur trzpienia przymocowany śrubą lub zawleczką do trzpienia. 
D. Łącznik trzpienia obudowy z zasuwą przymocowany do trzpienia i zasuwy śrubą 

nierdzewną lub zawleczką nierdzewną, możliwe jest zastosowanie równoważnego 
połączenia obudowy z zasuwą uniemożliwiające rozłączenie obudowy od zasuwy z 
poziomu gruntu – łączenie trzpienia z zasuwą powinno odbywać się po 
zabudowaniu zasuwy w rurociąg, 

E. Obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem. 
F. Obudowa umożliwiająca ustawienie jej na dowolnej wysokości (w dopuszczalnych 

granicach). 
G. Rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie 

dopuścić do zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym. 

Grupa III – Zasuwy z POM do przyłączy domowych z rur PE. 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
C. Bezpośredni montaż w opaskach do nawiercania, 
D. Zasuwy powinny umożliwiać nawiercanie sieci głównej pod ciśnieniem aparatem do 

nawiercania posiadanym przez KPWIK Sp. z o.o. (lub innym po wcześniejszym 
uzgodnieniu i akceptacji przez właściciela sieci). 

E. Bezgniazdowy przelot. 
F. Klin zasuwy nawulkanizowany EPDM. 
G. Wrzeciono łożyskowane za pomocą niskotarciowych podkładek tworzywowych. 
H. Uszczelnienie trzpienia O-ringowe. 
I. Korpus zasuwy wykonany z żywicy POM (polioxymetylen). 
J. Wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej.  

Grupa IV – Zawory kątowe z POM do przyłącz domowych z rur PE. 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
C. Bezpośredni montaż w opaskach do nawiercania wyposażonych w element 

odcinający, 
D. Grzybek zaworu mosiężny, nawulkanizowany powłoką elastomerową. 
E. Uszczelnienie wrzeciona O-ringowe. 
F. Przyłącze śrubowe do obudowy 
G. Gładki przelot. 
H. Korpus zasuwy wykonany z żywicy POM (polioxymetylen). 
I. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej.  

Grupa V – Opaski uniwersalne do nawiercania pod ciśnieniem do rur stalowych, żeliwnych i 
azbestocementowych PN16. 

A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
C. Taśma opaski wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona wykładziną gumową. 
D. Elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40 

zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą 
epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm, przyczepności min. 12N/mm2, 
odporności na przebicie metodą iskrową 3kV, odporności na uderzenie pracą 5Nm. 
Jakość powłok zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać zalecenia jakości i 
odbioru wynikające ze znaku jakości RAL i być poświadczone badaniami 
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potwierdzonymi przez zewnętrzną, niezależną od producenta armatury jednostkę 
badawczą. 

E. Uszczelnienie wykonane z EPDM. 
F. Śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2, nakrętki wykonane ze stali 

nierdzewnej, lecz o innym składzie niż śruby, w celu wyeliminowania zacierania się 
materiałów. 

G. Opaska musi posiadać pierścień wykonany z elastomeru, uszczelniający połączenie 
opaski z zasuwą.  

H. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 
umieszczone na wyrobie. 

Grupa VI - Opaski dwudzielne do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE i PVC. 
A. Posiadanie atestu PZH, 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa, 
C. Elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40 

zabezpieczonego antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą 
epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm, przyczepności min. 12N/mm2, 
odporności na przebicie metodą iskrową 3kV, odporności na uderzenie pracą 5Nm. 
Jakość powłok zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać zalecenia jakości i 
odbioru wynikające ze znaku jakości RAL i być poświadczone badaniami 
potwierdzonymi przez zewnętrzną, niezależną od producenta armatury jednostkę 
badawczą. 

D. Opaska z wkładkami uszczelniającymi wykonanymi z EPDM. 
E. Śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2, nakrętki wykonane ze stali 

nierdzewnej, lecz o innym składzie niż śruby, w celu wyeliminowania zacierania się 
materiałów. 

F. Opaska musi posiadać pierścień wykonany z elastomeru zabezpieczający gwint 
przed korozją – trwale z nim zwulkanizowany. 

G. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 
umieszczone na wyrobie.  

H. Korpusy opaski ( Korpus z połączeniem gwintowym i korpus przeciwny) łączone ze 
sobą za pomocą minimum 4 śrub. 

Grupa VII - Skrzynki do zasuw uliczne duże, hydrantowe, do przyłącz domowych. 
A. Skrzynki wykonane z żeliwa szarego, 
B. Zabezpieczone antykorozyjnie wewnętrznie i zewnętrznie, 
C. Wykonane zgodnie z normą PN-M-74081:1998 rodzaju B odmiana WODA. 

Grupa VIII - Łączniki rurowe do rur żeliwnych, PVC, azbestocementowych. 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Łączniki mają łączyć bose końce rur, także różnych materiałowo a o tej samej 

średnicy nominalnej. 
C. Korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40. 
D. Elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) 

proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm, przyczepności min. 
12N/mm2, odporności na przebicie metodą iskrową 3kV, odporności na uderzenie 
pracą 5Nm. Jakość powłok zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać zalecenia 
jakości i odbioru wynikające ze znaku jakości RAL i być poświadczone badaniami 
potwierdzonymi przez zewnętrzną, niezależną od producenta armatury jednostkę 
badawczą. 

E. Szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy łączników DN 50). 
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F. Uszczelnienie z EPDM. 
G. Śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2, nakrętki wykonane ze stali 

nierdzewnej, lecz o innym składzie niż śruby, w celu wyeliminowania zacierania się 
materiałów. 

H. Przystosowane do ciśnienia 1,6MPa. 
I. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 

umieszczone na wyrobie. 

Grupa IX - Łączniki kołnierzowe do rur żeliwnych, PVC, azbestocementowych.  
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Łączniki mają łączyć bose końce rur z kołnierzami zasuw lub kształtek. 
C. Korpus łącznika wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40. 
D. Elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) 

proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm, przyczepności min. 
12N/mm2, odporności na przebicie metodą iskrową 3kV, odporności na uderzenie 
pracą 5Nm. Jakość powłok zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać zalecenia 
jakości i odbioru wynikające ze znaku jakości RAL i być poświadczone badaniami 
potwierdzonymi przez zewnętrzną, niezależną od producenta armatury jednostkę 
badawczą. 

E. Szeroki zakres uszczelnienia min. 20 mm (nie dotyczy łączników DN 50). 
F. Uszczelnienie z EPDM. 
G. Śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2, nakrętki wykonane ze stali 

nierdzewnej, lecz o innym składzie niż śruby, w celu wyeliminowania zacierania się 
materiałów. 

H. Przystosowane do ciśnienia 1,6MPa. 
I. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 

umieszczone na wyrobie. 
 

GRUPA X - Doszczelniacze. 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
C. Doszczelniacz powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40 i 

zabezpieczony antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) proszkową farbą 
epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm. 

D. Śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2, nakrętki wykonane ze stali 
nierdzewnej, lecz o innym składzie niż śruby, w celu wyeliminowania zacierania się 
materiałów. 

E. Uszczelnienie wykonane z EPDM. 
F. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 

umieszczone na wyrobie. 
 

Grupa XI - Hydranty podziemne i nadziemne. 

Hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 - 6 a także: 
A. Certyfikat CNBOPPOZ. Józefów. 
B. Posiadanie atestu PZH. 
C. Przystosowany do ciśnienia 1,6 MPa. 
D. Grzyb hydrantu nawulkanizowany EPDM. 
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E. Korpus hydrantu, kolumna, uchwyt kłowy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. 
GJS400/GGG 40, zabezpieczone antykorozyjnie (zewnętrznie i wewnętrznie) 
proszkową farbą epoksydową, o grubości warstwy min. 250 μm, przyczepności min. 
12N/mm2, odporności na przebicie metodą iskrową 3kV, odporności na uderzenie 
pracą 5Nm. Jakość powłok zabezpieczenia antykorozyjnego ma spełniać zalecenia 
jakości i odbioru wynikające ze znaku jakości RAL i być poświadczone badaniami 
potwierdzonymi przez zewnętrzną, niezależną od producenta armatury jednostkę 
badawczą. 

F. Trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej. 
G. Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu. 
H. Wrzeciono zaworu hydrantu powinno być wykonane za stali nierdzewnej z gwintem 

walcowanym. 
I. Możliwość całkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamkniętym. 
J. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 

umieszczone na wyrobie.  

Grupa XII - Uszczelki płaskie wodociągowe wykonane z EPDM z wkładką płócienną lub 
stalową. 

A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Wykonane z EPDM. 

Grupa XIII - Armatura żeliwna (króćce, zwężki, kolana, trójniki). 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40. 
C. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
D. Zabezpieczone zewnętrznie antykorozyjnie z wewnętrzną wykładziną cementową 

lub farbą epoksydową o grubości warstwy min. 250 μm. 
E. Kołnierze kształtek żeliwnych wykonane zgodnie z EN-1092-2. 
F. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały 

umieszczone na wyrobie.  

Grupa XIV – Obejma naprawcza dwudzielna do rur o średnicy do 65 mm. 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Obejma wykonana z ocynkowanego żeliwa białego, ciągliwego. 
C. Śruby nakrętki i podkładki wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 
D. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 

Grupa XV – Kształtki, armatura wodomierzowa 

1. Kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego (redukcja, nypel, mufa, 
trójnik, kolano) oraz armatura wodomierzowa 

A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego. 
C. Półśrubunek do wodomierza wykonany z mosiądzu w komplecie z uszczelką. 
D. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 

2. Konsole wodomierzowe 
A. Wspornik konsoli zabezpieczony trwale przed korozja 
B. Konsola wyposażona w elementy złączne 
C. Regulowany rozstaw łączników  wodomierzowych 
D. Uszczelnienie EPDM 
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E. Posiada atest higieniczny PZH 
F. Możliwość zamontowania plomb 

Grupa XVI - Kształtki do rur PE (złącze, trójnik, kolano). 

Kształtki skręcane 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
C. Korpus – polipropylen lub POM. 
D. Uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM. 
E. Tuleja dociskowa – polipropylen. 
F. Pierścień zaciskowy – POM. 
G. Nakrętka – polipropylen. 
H. Złączka obracalna. 
I. Wymienne elementy zaciskowe. 

 

Grupa XVII - Kształtki do rur PE (złącze, trójnik, kolano). 

Kształtki wciskowe 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
C. Uszczelnienie typu O-ring wykonane z EPDM. 

 

Grupa XVIII - Kształtki do rur PVC - U (złącze kielichowe, nasuwka, trójnik, kolano, łuk). 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Kształtki wykonane z PVC – U. 
C. Przystosowane do ciśnienia min. 1,0 MPa. 
D. Uszczelnienie uszczelką wielowargową wykonaną z EPDM. 

Grupa XIX - Rury wykonane ze stali, PE - RC, PVC - U, żeliwa sferoidalnego. 
A. Posiadanie atestu PZH. 
B. Rury przystosowane do ciśnienia min. 1,0 MPa. 
C. Oznaczenie rur winno jednoznacznie umożliwić identyfikację produktu i producenta 

oraz datę dostawy. 
D. Rura PE-RC  dwuwarstwowa. Warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykona z PE 100 

RC - materiału o zwiększonej odporności. Obie warstwy połączone ze sobą poprzez 
współwytłaczanie. Warstwy z wyróżnionymi kolorami - wewnętrzna w kolorze 
czarnym, zewnętrzna w kolorze niebieskim. Rury PE-RC mają posiadać certyfikat 
potwierdzający wykonane ich zgodnie z wymogami specyfikacji PAS 1075.  

E. Dostarczane  rury wykonane z PE-RC i PVC-U  winny być wyprodukowane w terminie 
krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. 

F. Rury wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone zewnętrznie antykorozyjnie i 
wewnętrznie wykładziną cementową. 

Grupa XX - Włazy kanalizacyjne 
A. Włazy wykonane z żeliwa sferoidalnego 
B. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 124 
C. Klasa D400 ( obciążenie 400kN) 
D. Włazy wyposażone w zawias oraz zatrzask 
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E. Powierzchnia antypoślizgowa 
F. Kąt otwarcia pokrywy na zawiasie powinien wynosić co najmniej 100° w stosunku 

do płaszczyzny poziomej 
 


