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Załącznik nr 4 

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 
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. 
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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 
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). 
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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. 


