
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wymiana zaworów na instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Skarbu Państwa 

AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zaworów odcinających podpionowych na 

instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Skarbu Państwa AMW w Bydgoszczy przy 

ul. Gdańskiej 147 B, C, D, E. 

1. Zakres prac związanych z wymianą zaworów obejmuje: 

a) Spuszczenie wody z instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach, 

b) Demontaż zaworów kulowych zgrzewanych PP: 

- w budynku 147 B – PP 40 – 1 szt. 

- PP 32 – 10 szt. 

- PP 25 – 5 szt. 

- PP 20 – 20 szt. 

- w budynku 147 C – PP 32 – 11 szt. 

- PP 20 – 5 szt. 

- w budynku 147 D – PP 32 – 1 szt. 

- w budynku 147 E – zawory kulowe mosiężne DN 50 – 2 szt. 

c) wykonanie koniecznych przebić przez ściany piwniczne, 

d) Wykonanie obustronnych podejść gwintowanych do zaworów, 

e) Montaż śrubunków mosiężnych, 

f) Montaż zaworów kulowych mosiężnych. 

g) Sprawdzenie szczelności i napełnienie instalacji, 

h) Uzupełnienie izolacji termicznej przy zaworach, 

i) Zamurowanie wykonanych przebić. 

Wymagania dla armatury: 

- zawory przelotowe kulowe, korpus mosiężny, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, 

PN 20 

Termin realizacji zamówienia – do 6 tygodni od daty przekazania terenu prac. Przewidywany 

termin od 20.06.2022 do 29.07.2022r. 

2. Budynki, w których wykonywane będą prace są budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

Zawory zlokalizowane są na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicach 

budynków. 

3. Wykonawca w porozumieniu z administratorem budynków poinformuje lokatorów 

o utrudnieniach w dostępie do wody poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach 

schodowych przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Informacja musi zawierać 

planowany termin wykonywania prac oraz godziny przerw w dostawie wody. 



4. W przypadku konieczności wejścia do komórek lokatorskich Wykonawca w porozumieniu 

z administratorem uzgodni z lokatorem udostępnienie pomieszczenia. 

5. Zaleca się wykonywanie prac w taki sposób, aby przerwy w dostawach wody występowały 

w godz. 8.00 – 16.00. 

6. Dostawę wody do mieszkań należy przywrócić najpóźniej od godz. 17.00. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie wykonywanych robót warunki BHP, 

ppoż., oraz inne związane z wykonywaniem czynności w obiektach czynnych, 

zamieszkałych tak, aby nie utrudniać korzystania z nich. 

 


