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Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
 

UMOWA NR    …….. /NS/2019 
 

zawarta  ………….. 2019 r. w Kraśniku  
w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 

na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień  
w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

pomiędzy:  
 

Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, 
REGON 430073641 reprezentowaną przez: 
 
Ireneusza Ofczarskiego – Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” 
 
zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”. 
 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych i armatury na potrzeby 
budowy łącznika sieci wodociągowej w ul. Janowskiej w Kraśniku – Słodków Pierwszy 
w sposób i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ), ofercie Dostawcy z dnia …………… (dalej: oferta) oraz w niniejszej umowie. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy określone zostały w załączniku  
nr 1 do niniejszej umowy. 

§2 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia 
podpisania umowy, tj. do dnia …………………… . 

2. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie 
z niniejszą umową oraz zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą. 

3. Dostawca dostarczy przedmiot umowy własnym kosztem i staraniem do placówki 
Zamawiającego znajdującej się w Kraśniku, ul. Graniczna 3A. 

4. Przed zrealizowaniem dostawy Dostawca uzgodni z Zamawiającym konkretny dzień 
i godzinę dostarczenia przedmiotu umowy do KPWiK Sp. z o.o. 
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§3 

1. Wartość wynagrodzenia netto określona na podstawie złożonej oferty wynosi…………...zł., 
słownie : ……………………………………………………………………………………… 

2. Wartość wynagrodzenia brutto określona na podstawie złożonej oferty wynosi………….zł.,  
słownie : ………………………………………………………………………………………. 

3. W przypadku zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) 
wynagrodzenie brutto Dostawcy ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość 
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

4. Dostawca uprawniony jest do wystawienia faktury po dostarczeniu przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi przelewem na wskazane 
na fakturze konto Dostawcy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): 715-020-02-47. 

7. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): ………………………….. 

§4 

1. Do koordynacji realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ………………….. 
tel…………………, e-mail ……………………….  

2. Do koordynacji realizacji niniejszej umowy Dostawca wyznacza ………………….. 
tel…………………, e-mail ……………………….  

§5 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone materiały budowlane lub 
armatura są niezgodne z niniejszą umową, SIWZ lub złożoną ofertą, niezwłocznie zgłosi ten 
fakt Dostawcy. Dostawca ma obowiązek na własny koszt odebrać nieprawidłowe materiały 
budowlane lub armaturę, dokonać wymiany dostarczonych materiałów budowlanych lub 
armatury na zgodne z SIWZ i umową w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia o niezgodności.  

§6 

1. Dostawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy 
na okres 24 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za cały przedmiot umowy. 
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany 
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tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści Zamawiającego lub osoby trzeciej jeżeli są skutkiem wystąpienia 
wad), 

d) żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za nieterminowe przystąpienie do 
usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w § 7 ust. 
1 pkt c) niniejszej umowy, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej określonej 
w pkt d. 

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej 
w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad, 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
wolną od wad, 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 4 pkt c i e, 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4 pkt d. 

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 
o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje 
przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia. 

8. W przypadku wystąpienia wad, które będą się powtarzały lub których nie da się usunąć, 
Gwarant na własny koszt dokona wymiany elementów, podzespołów lub układów 
dotkniętych ww. wadami. 

9. Gdy Gwarant nie przystąpi do usuwania wad lub nie zdoła ich usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (zastępcze 
wykonanie). 

10. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę wynosi 5 dni roboczych od dnia jej 
zgłoszenia. 

11. Nierozpoznanie reklamacji w terminie określonym w ust. 10 uważa się za uznanie jej  
w całości za zasadną. 

12. Termin na usunięcie zgłoszonej wady wynosi 10 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji 
lub od upływu terminu określonego w ust. 11 i może zostać przedłużony w wyjątkowych 
sytuacjach za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Gwaranta. 

13. O każdej wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie wyznaczonego 
przedstawiciela Gwaranta w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, a następnie 
potwierdza zgłoszenie e-mailem oraz przesyłką poleconą na wskazane przez Gwaranta: 
numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy. O zmianie wyznaczonego 
przedstawiciela Gwaranta oraz numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu pocztowego do 
zgłaszania wad Gwarant powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po 
dokonaniu zmiany, nie później jednak niż 5 dni od dnia jej dokonania. 

14. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 
zgłoszenia oraz wskazać sposób i termin usunięcia wady. 

15. Dane teleadresowe Stron w okresie obowiązywania gwarancji: 
a)  Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń reklamacyjnych na nr tel …………………..,  
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e-mail …………………………., adres pocztowy …………………........................., 
b) Gwarant będzie potwierdzał fakt otrzymania zgłoszenia wraz ze wskazaniem sposobu i 

terminu usunięcia wady na e-mail …………………………., adres pocztowy 
………………….......................... . 

16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z rękojmi za wady. 

§7 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 

niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust 2, za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w wymianie wadliwego asortymentu w sytuacji o której mowa w § 5 
niniejszej umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust 2, za każdy dzień opóźnienia; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w 
okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z przyczyn leżących 
po stronie Dostawcy w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 3 ust 2. 

2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie 
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej Dostawcy wynikającej z wystawionej przez 
niego faktury, na co Dostawca wyraża zgodę. 

3. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 
doręczenia mu noty obciążeniowej. 

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

5. W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  
w Kodeksie cywilnym.  

§8 

Za nieterminową płatność faktury Dostawca może domagać się zapłaty odsetek  
w wysokości ustawowej. 

§9 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie dostarczenia przedmiotu 
umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 niniejszej umowy – w terminie 30 dni od dnia 
upływu tego terminu. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 
 i wskazaniem terminu odstąpienia. 
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3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których 
mowa w ust. 1, umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar 
umownych uważa się za obowiązujące.  

§10 

Dostawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem jej nieważności dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych 
praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub 
czynności wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z niniejszej 
umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy 
objęcie umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione 
czynności dokonane bez uzyskania wymaganej zgody Zamawiającego są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§11 

SIWZ oraz oferta Dostawcy złożona w postępowaniu przetargowym stanowią integralną 
część niniejszej umowy. 

§12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty Dostawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności wymienionych w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 

§14 

Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§15 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                        DOSTAWCA: 
 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………. z dnia ………………………….. 

Opis przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu  
pn. „Dostawa materiałów budowlanych i armatury na potrzeby budowy łącznika 

sieci wodociągowych ul. Janowskiej – Słodków Pierwszy” 
 

Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia: 

- Wszystkie materiały winny posiadać dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie. 
- Wszystkie materiały winny być fabrycznie nowe 

 

Uwaga! 
Wszędzie tam, gdzie w niniejszym opisie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą 
Norm lub znaków towarowych przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono 
każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza 
się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż 
opisywane niżej parametrach technicznych.  

Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
GRUPA I 
 Rury przewodowe PE RC 

1. Rury lite z polietylenu PE100, SDR 11 
2. Rury przystosowane do ciśnienia min. 1,6 MPa. 
3. Rury muszą posiadać atest PZH. 
4. Przystosowane do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 
5. Oznaczenie rur winno jednoznacznie umożliwić identyfikację produktu i producenta oraz datę 

dostawy. 
6. Rura PE-RC  dwuwarstwowa 2/2. 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 wykonane zgodnie z wymogami specyfikacji 
PAS 1075.  

Dostarczane  rury wykonane z PE RC winny być wyprodukowane w terminie krótszym niż 12 miesięcy 
od daty dostawy 

GRUPA II 

1. Zasuwy kołnierzowe krótkie o następujących parametrach. 

1. Posiadanie atestu PZH. 
2. Wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowane. 
3. 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 
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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. 

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

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

6. Bezgniazdowy przelot. 
7. 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. 

8. Uszczelnienie pokrywy do korpusu uszczelką z EPDM. 
9. Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej. 
10. Kołnierze wykonane zgodnie z EN-1092-2. 
11. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone 

na wyrobie.  

2. Hydranty nadziemne o następujących parametrach. 

Hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 - 6 a także: 

1. Certyfikat CNBOPPOZ. Józefów. 
2. Posiadanie atestu PZH. 
3. Przystosowany do ciśnienia 1,6 MPa. 
4. Grzyb hydrantu z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 400, nawulkanizowany EPDM. 
5. Korpus hydrantu, kolumna, 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. 

6. Trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej. 
7. Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu. 
8. Wrzeciono zaworu hydrantu wykonane za stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. 
9. Możliwość całkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamkniętym. 
10. Klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone 

na wyrobie.  

3. Armatura żeliwna (króćce, zwężki, kolana, trójniki). 

1. Posiadanie atestu PZH. 
2. Wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG 40. 
3. Przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
4. Zabezpieczone zewnętrznie antykorozyjnie z wewnętrzną wykładziną cementową lub farbą 

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

na wyrobie.  

4. Obudowa do zasuw teleskopowa. 

1. Obudowa z zasuwą mają tworzyć komplet. 
2. Pręt obudowy – trzpień wykonany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej o profilu 

kwadratowym. 
3. Kaptur trzpienia przymocowany śrubą lub zawleczką do trzpienia. 
4. Łącznik trzpienia obudowy z zasuwą przymocowany do trzpienia i zasuwy śrubą nierdzewną 

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

5. Obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem. 
6. Obudowa umożliwiająca ustawienie jej na dowolnej wysokości (w dopuszczalnych granicach). 
7. Rura osłonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczająca pręt i zasuwę, aby nie dopuścić 

do zanieczyszczenia ich materiałem zasypowym. 

5. Kształtki do rur PE ( tuleja kołnierzowa, łuk segmentowy). 

1. Kształtki z polipropylenu PE100 SDR11 
2. Posiadanie atestu PZH. 
3. Kształtki przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa. 
4. Oznaczenie kształtek winno jednoznacznie umożliwić identyfikację produktu i producenta oraz 

datę dostawy. 
5. Przystosowane do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 
6. Dostarczane  kształtki wykonane z PE100 winny być wyprodukowane w terminie krótszym niż 

12 miesięcy od daty dostawy. 

6. Skrzynki do zasuw uliczne duże, hydrantowe. 

1. Skrzynki wykonane z żeliwa szarego, 
2. Zabezpieczone antykorozyjnie wewnętrznie i zewnętrznie, 
3. Wykonane zgodnie z normą PN-M-74081:1998 rodzaju B odmiana WODA. 

7. Uszczelki płaskie wodociągowe wykonane z EPDM z wkładką płócienną lub stalową. 

1. Posiadanie atestu PZH. 
2. Wykonane z EPDM. 

8. Śruby, nakrętki, podkładki. 

1. Śruby i podkładki M16 wykonane ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304),  
2. Nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej A4 (AISI 316),  

 
 
9. Taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza z wkładką metalową identyfikacyjną 
 

1. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna do oznaczania wodociągów niebieska nadruk UWAGA WODOCIĄG. 
2. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna z wkładką stalową szer. 20cm. 

 
10. Płozy 
 

1. Płoza typu L bez elementów metalowych.  
2. Wysokość płozy z rolkami: 24 mm. 
3. Szerokość płozy: 125 mm. 
4. Materiał płozy: PE HD. 
5. Materiał zamka: Nylon. 

 
GRUPA III  
1. Obruki betonowe do zasuwy i hydrantów, słupki betonowe do tabliczek. 

1. Obruk pod zasuwę - betonowy, zbrojony o wymiarach 50x50x6cm z otworem okrągłym f20cm. 
2. Obruk  pod hydrant – betonowy, zbrojony o wymiarach 40x80x6cm z otworem pod hydrant. 
3. Słupek do tabliczek – betonowy, zbrojony o wymiarach min. 10x10x115cm. 
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Wykaz materiałów: 

Grupa 
I Rury przewodowe PE 

Lp. Nazwa materiału j.m. 
ilość 

materiałów 
Cena jednostkowa 

netto 
 Wartość 

netto  

1 Rury PE RC typ 2/2 SDR11 PN16 DN200 L = 12mb szt. 31   0,00 zł 

    Wartość netto dla grupy 0,00 zł 

   Wartość brutto dla grupy 0,00 zł 

           

Grupa 
II Armatura wodociągowa i materiały montażowe 

Lp. Nazwa materiału j.m. 
ilość 

materiałów 
Cena jednostkowa 

netto 
Wartość 

netto 

1 Zasuwa żeliwna, sfero kołnierzowa PN16, DN 80 szt. 1   0,00 zł 
2 Zasuwa żeliwna, sfero kołnierzowa krótka PN16, DN 150 szt. 1   0,00 zł 
3 Zasuwa żeliwna, sfero kołnierzowa PN16, DN 200  szt. 1   0,00 zł 
4 Hydrant żeliwny, sfero nadziemny PN16, DN 80/1800 szt. 1   0,00 zł 
5 Trójnik żeliwny, sfero kołnierzowy PN16,DN200/80 szt. 1   0,00 zł 
6 Trójnik żeliwny, sfero kołnierzowy PN16,DN200/200 szt. 1   0,00 zł 
7 Kolano stopowe żeliwne, kołnierzowe do hydrantu PN16, DN 80 szt. 1   0,00 zł 
8 Łuk żeliwny, sfero kołnierzowy, 90* PN16 DN200 szt. 1   0,00 zł 
9 Króciec żeliwny, sfero dwukołnierzowy FF PN16 DN80/800 szt. 1   0,00 zł 

10 Króciec żeliwny, sfero dwukołnierzowy FF PN16 DN200/200 szt. 1   0,00 zł 
11 Redukcja żeliwna, sfero kołnierzowa FFR PN16 200/150 szt. 1   0,00 zł 

12 Łącznik rurowo-kołnerzowy RK na rurę żeliwną, żeliwny, sfero PN16 DN150 szt. 1   0,00 zł 

13 Łącznik rurowo-kołnerzowy RK na rurę żeliwną, żeliwny, sfero PN16 DN200 szt. 2   0,00 zł 

14 Obudowa teleskopowa do zasuw DN80 szt. 1   0,00 zł 
15 Obudowa teleskopowa do zasuw DN150 szt. 1   0,00 zł 
16 Obudowa teleskopowa do zasuw DN200 szt. 1   0,00 zł 

17 Tuleja kołnierzowa PE DN200 SDR11 PN16 + kołnierz stalowy luźny PN16 
DN200/200 kpl 4   0,00 zł 

18 Łuk segmentowy PE100 SDR11 PN16 DN200; łuk 90*-4szt, łuk 15*-1szt szt. 5   0,00 zł 
19 Skrzynka żeliwna do zasuw duża szt. 3   0,00 zł 
20 Tabliczka znacznikowa wodociągowa Z szt. 2   0,00 zł 
21 Tabliczka znacznikowa hydrantowa H szt. 1   0,00 zł 
22 Uszczelki gumowe płaski z wkładką płócienna lub stalową DN 80 szt. 4   0,00 zł 
23 Uszczelki gumowe płaski z wkładką płócienna lub stalową DN 150 szt. 2   0,00 zł 
24 Uszczelki gumowe płaski z wkładką płócienna lub stalową Dn 200 szt. 9   0,00 zł 

25 Śruba stal nierdzewna A2 M16/70mm szt. 50   0,00 zł 

26 Śruba stal nierdzewna A2 M16/90mm szt. 110   0,00 zł 

27 Nakrętka stal nierdzewna A4 M16 szt. 160   0,00 zł 
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28 Podkładka stal nierdzewna A2 M16 szt. 320   0,00 zł 

29 Taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza z wkładką metalową identyfikacyjną  m 400   0,00 zł 

30 Płozy typu L o wysokości 24mm ilość elementów 10 na rurę przewodową 
PE Dz200mm m 27   0,00 zł 

    Wartość netto dla grupy 0,00 zł 

    Wartość brutto dla grupy 0,00 zł 

            

Grupa 
III Elementy betonowe 

Lp. Nazwa materiału j.m. ilość 
materiałów 

Cena jednostkowa 
netto 

 Wartość 
netto  

1 Obruk betonowy do hydrantów nadziemnych szt 1   0,00 zł 

2 Obruk betonowy do zasuw szt 3   0,00 zł 

3 Słupek betonowy, znacznikowy kpl 8   0,00 zł 

    Wartość netto dla grupy 0,00 zł 

    Wartość brutto dla grupy 0,00 zł 

 

 


