
 

                                                                 Załącznik nr 1  
PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia  

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody  w ilości:    
- zimna woda – 57 szt. 
- ciepła woda – 70 szt.  

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wodomierzy wymienionych w latach 2016 – 2018. Wykonawca 
robót otrzyma zestawienie wodomierzy i lokali w których nie zachodzi wymiana wodomierzy. ( 14 szt. 
wodomierzy zimnej wody i 1 szt. wodomierza ciepłej wody)  
2. Rodzaj  nowych wodomierzy - klasa metrologiczna  lub dynamika (R) 

- na zimną i ciepłą wodę o współczynniku R≥100, przy montażu w pozycji poziomej, przy 
montażu w pozycji pionowej klasa R ≥ 50 

 
3. Zakres zamówienia  

1) Demontaż istniejących wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody.  
2) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną wodomierzy   

na rok 2018. 
3) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych. 
4) Sporządzenie protokołu wymiany, 

 
 
4. Charakterystyka i wymagania dotyczące wodomierzy:  

- wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne  o średnicy DN15;  
- cechę legalizacyjną   na rok 2018  
- odporne na działanie pola magnetycznego; 
- z obrotową tarczą odczytową; 
- montaż w pozycji poziomej i pionowej; 
- wbudowane materiały dopuszczone do kontaktu w wodą pitną; 
- odporność na ściskanie; 
- certyfikat badania typu Wspólnoty Europejskiej; 
- powinny być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące, powinny posiadać znak            

B lub CE; 
- winny posiadać atest higieniczny PZH.  

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokolarnie, 
zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe. 

 
6. Uwaga: 

1) Zamawiający zwraca uwagę , iż w niektórych lokalach mieszkalnych może być  utrudniony 
dostęp do wodomierzy. W przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić   
z  właścicielem  bądź najemcą mieszkania sposób udostępnienia miejsca wymiany wodomierzy. 
Wspólnota nie ponosi kosztów udostępnienia miejsca wymiany i ewentualnych napraw 
zabudowy  instalacji wodociągowej.   

2) Zamawiający zwraca uwagę, iż w niektórych lokalach mieszkalnych może zachodzić potrzeba 
wymiany zaworów odcinających dopływ wody do lokalu. W przypadku takiej sytuacji 
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zaworu, jeżeli właściciel bądź najemca wyrazi 
potrzebę takiej wymiany na  koszt właściciela bądź najemcy. Wspólnota nie ponosi kosztów 
wymiany zaworów odcinających dopływ wody do lokali. 

 


