
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Przedmiotem zamówienia jest  wymiana istniejących wodomierzy na nowe  wodomierze z.w.  
przystosowane do odczytu radiowego z zamontowanym modułem radiowym i montaż nowych  
wodomierzy z.w. przystosowanych do odczytu radiowego bez zamontowanego modułu 
radiowego w zasobach ZBiLK zgodnie z poniższym wykazem. 
,  

Lp Adres Wodomierze 
do wymiany 

szt.  

Wodomierze 
do montażu 

szt. 

Lokalizacja 
wodomierzy 

    z.w. z.w.   
1 2 3 4 5 

1 Dembińskiego 14/4, 5   2 mieszkania 
2 Okrzei 22    wszystkie lokale 64   kl. schodowa 
3 Okrzei 24    wszystkie lokale 64   kl. schodowa 
4 Zielona 32/1,2,5,6,7,8,10,14,21,22,24,25   12 mieszkania 
5 Widna 10    wszystkie lokale 74   kl. schodowa 
  Razem: 202 14   

 
II. WYMAGANIA DLA WODOMIERZY i MODUŁU RADIOWEGO  
 

1. Wodomierze nie podlegające ocenie zgodności winny posiadać ważną Decyzję 
Zatwierdzenia Typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie lub 
Zatwierdzenie Typu EWG przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają 
wymagania normy PN-ISO 4064. 

2. Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE 
i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub 
przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania Dyrektywy 
MID. 

3. Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 
października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze 
oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513). 

4. Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których 
wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne 
na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez 
odpowiednią obróbkę powierzchniową. 

5. Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, podwójnie łożyskowane, z 
zabezpieczeniem antymagnetycznym, wyposażone w trójwymiarowy wskaźnik ruchu, 
przystosowany do systemu zdalnego odczytu HYDROLINK. Wraz z modułem radiowym 
powinien tworzyć jedną całość i być zabezpieczony przed demontażem modułu. 

6. Wodomierze do wody zimniej (T-30°C), Dn-15mm, Q3=1,6 m3 /h, klasa metrologiczna 
– min. R100-H, R 50-V lub większe. 

7. Wodomierze do wody ciepłej (T-90°C), Dn-15mm, Q3=1,6 m3 /h klasa metrologiczna 
– min. R 100- h, R 50-V lub większe. Poza bieżącą wartością zużycia wody powinien 
dostarczać informacje o stanach    odbiegających od normy, jak kradzież wody – alarm 
magnesu, demontaż modułu wraz z datą, przepływach wstecznych wraz z wartością 



całkowitego przepływu, informacjach o wyciekach wody, brakiem przyrostu trwającym 
dłużej niż jeden miesiąc, czy historii zużycia z 12 ostatnich miesięcy. 

8. Każdy dostarczony wodomierz powinien być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę 
legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do 
Zamawiającego. 

9. Minimalne ciśnienie robocze 1,0 MPa. 
10. Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na 

zaparowania. 
11. Wraz z wodomierzem powinna być dostarczana również dodatkowa etykieta 

samoprzylepna z numerem fabrycznym wodomierza oraz z kodem kreskowym 
odpowiadającym numerowi fabrycznemu wodomierza. 

12. Korpusy wodomierzy powinny być wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej bądź żeliwa. 
Nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego. 

13. Liczydło powinno zawierać wskaźnik ściskania liczydła. 
14. Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy winna wynosić minimum 60  miesięcy. 
15. Gwarancja na bezawaryjną pracę nakładek radiowych 120 miesięcy. 

   
III.    ZAKRES PRAC PRZY WYMIANIE WODOMIERZY. 

1. Dokonanie odczytu istniejących wodomierzy (numer i stan) przed demontażem. 
2. Demontaż istniejących wodomierzy 
3. Dostawa i zamontowanie nowych wodomierzy. 
4.  Wykonanie próby szczelności. 
5. Uruchomienie instalacji 
6. Dokonanie odczytu wodomierzy , (numer i stan) po montażu. 
7.  Montaż modułu radiowego. 
8. Oplombowanie wodomierzy  plombą zatrzaskową z numerem seryjnym. 
9. Sporządzenie protokołu z wymiany wodomierzy, w formie papierowej i elektronicznej       
10. Wczytanie zamontowanych wodomierzy do systemu Hydroling będącego w posiadaniu 

ZBiLK 
11. Utylizacja wymienionych wodomierzy. 

 
IV.    ZAKRES PRAC PRZY MONTAŻU WODOMIERZY. 

1. Zamontowanie zaworu odcinającego do z.w. lub c.w.u. min. p. rob. 1,0 Mpa przed 
wodomierzem. 

2. Montaż wodomierzy na istniejącej instalacji z.w. 
3. Zamontowanie zaworu zwrotnego za wodomierzem min. p rob. 1,0 Mpa. 
4. Nie dopuszczamy zaworów zwrotnych  montowanych w króćcach lub śrubunkach.   
5. Wykonanie próby szczelności. 
6. Uruchomienie instalacji 
7. Oplombowanie wodomierzy plombą zatrzaskową z numerem seryjnym. 
8. Dokonanie odczytu wodomierzy , (numer i stan) po montażu. 
9. Sporządzenie protokołu z wymiany wodomierzy, w formie papierowej i elektronicznej 
10. Dla wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach wymagana wersja papierowa 

protokołu sporządzona dla każdego lokalu osobno z podpisem użytkownika lokalu,  
potwierdzającym dokonanie wymiany z uwzględnieniem daty montażu, numerem 
urządzenia, numerem plomby. 

11. Należy zamontować wodomierze bez montażu modułów radiowych.  
 

V.     WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT. 
1. Wykonawca przedstawi  szczegółowy harmonogram prac, w podziale na klatki 

schodowe, ze wskazaniem numerów lokali i okresu wymiany.  



2. W przypadku niezawinionego przez Wykonawcę braku możliwości wymiany lub 
montażu wodomierzy w pojedynczych lokalach w danym budynku, Wykonawca  
zobowiązany jest do podjęcia dodatkowej dwukrotnej próby wykonania robót w tych 
lokalach. Dopiero po nieudanych takich próbach Wykonawca może przystąpić do  
sporządzenia zestawienia protokołów dla danego budynku. Sporządzenie takiego 
zestawienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia w terminie 
późniejszym wymiany lub montażu wodomierzy  we wszystkich lokalach objętych 
przedmiotem zamówienia, do których dwukrotnie nie miał dostępu. Wykonawca 
zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o przypadkach 
niemożności wykonania wymiany lub montażu w pojedynczych lokalach w danym 
budynku ze wskazaniem przyczyny. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania 
umowy, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie go wykonać z przyczyn niezależnych od 
niego.  

3. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do  dokonania odczytu radiowego wszystkich 
zamontowanych wodomierzy z modułami   radiowymi. Odczyt dokonany zostanie 
wspólnie  z przeszkolonymi pracownikami  Zamawiającego i przedstawiciela 
Wykonawcy. 

5. Z wykonanego odczytu radiowego wodomierzy zostanie sporządzony osobny 
protokół z  podpisem Pracownika działu rozliczeń ZBiLK i Wykonawcy.  

6. Odbiór robót w zakresie wymiany i montażu wodomierzy zostanie dokonany poprzez 
wizualną ocenę w miejscu zainstalowania urządzeń.  

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z wymiany  wodomierzy w formie     
papierowej i elektronicznej. 

8. Za dzień zakończenia przedmiotu Umowy Strony ustalają dzień podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje (w tym dokonać wizji 
lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ 
na określenie ceny oferty. 

 
 


