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Warszawa, dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r.
1.

DANE INWESTYCJI

1.1. Nazwa inwestycji: magistrala, przewód rozbiorczy*).
w ul. ………………………………………………………………………………………………………...
 = ........................... L = ............................... ,  = …......................... L = .............................. ,
 = .............................L = ..................................
1.2. Inwestycja zrealizowana na podstawie uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji technicznej
.................................................................................. ,
nr uzgodnienia ………………………………….z dnia_ _ - _ _ 20_ _ r.
1.3. Inwestor……………………………………………………………………………………………………..
kod pocztowy _ _ - _ _ _ miasto ………………… ulica ………………………………nr………….
1.4. Wykonawca………………………………………………………………………………………………...
kod pocztowy _ _ - _ _ _ miasto …………………...ulica ……………………………….nr………….
imię i nazwisko kierownika budowy ……………………………………………………………………..
numer uprawnień…………………………………………………………………………………………..
1.5. Okres budowy od dnia ………….......................................................... do dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r.
1.6. Umowa nr ……..….……………………..………..z dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r. o pełnienie nadzoru
technicznego nad budową urządzenia wodociągowego i przyłączenie do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej.

2.

PRZEDKŁADANE DOKUMENTY

2.1. Inwestor i wykonawca

przedkładają następujące dokumenty techniczne dla

odbioru

technicznego, stanowiące załączniki do niniejszego protokołu:
1)

wykaz czynności przy realizacji prac;

2)

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

3)

komplet dokumentacji powykonawczej;

4)

wyniki badań, sprawdzeń i zagęszczeń poszczególnych odcinków sieci;

5)

kopie decyzji administracyjnych dotyczących budowy urządzenia;

6)

dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej, dotycząca specyfikacji danych GIS
o nowo wybudowanych obiektach sieci;

7)

dokument potwierdzający uzyskanie na rzecz Spółki tytułu prawnego do nieruchomości,
na której wybudowano urządzenie, zgodnie z Porozumieniem**) …………………. z dnia
…………………………………………………..;

8)

monitoring urządzenia.

2.2. Inwestor i wykonawca oświadczają, że dokumentacja jest kompletna, właściwa i zgodna
z wymaganiami Spółki.
*) niewłaściwe skreślić
**) porozumienie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik IN-PRO-01/01
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DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Inwestor i wykonawca potwierdzają następujące dane techniczne wykonanego urządzenia:

Wodociąg magistralny/rozbiorczy

Wybudowano:
 [mm]
L [m]
Materiał
Sposób
łączenia
Zasuwy
 [mm]

1

Uzbrojenie

Sztuk

1.
2.
3.

Komory/studnie

Odpowietrzniki
Odwodnienia
Sztuk
Przykanalik ZL
 [mm]


1.
2.
3.

L



Wym. / Sztuk
[m]
L
1.

........ ........ ......... ........ 2.

Hydranty p.poż. 80, sztuk

........ ........ ......... ........ 3.

Wodociąg magistralny/rozbiorczy

Wybudowano:
 [mm]
L [m]
Materiał
Sposób
łączenia
Zasuwy
 [mm]

2

Uzbrojenie

1.
2.
3.

Sztuk

1.
2.
3.

Hydranty p.poż. 80, sztuk

4.

Komory/studnie

Odpowietrzniki
Odwodnienia
Sztuk Przykanalik ZL
 [mm]


L



Wym. / Sztuk
[m]
L
1.

........ ........ ......... ........ 2.
........ ........ ......... ........ 3.

USTERKI

4.1. W trakcie odbioru stwierdzono następujące usterki:
1)

................................................................................................................................................;

2)

….............................................................................................................................................

4.2. Wykonawca oświadcza, że usterki usunięto dnia _ _ - _ _ - 20_ _ r.

*) niewłaściwe skreślić
**) porozumienie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik IN-PRO-01/01
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OŚWIADCZENIE INWESTORA I WYKONAWCY

5.1. Inwestor i wykonawca oświadczają, że urządzenie jest wykonane zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wcześniej określonymi warunkami
technicznymi oraz uzgodnionym projektem technicznym.
5.2. Inwestor oświadcza, że:
1) na podstawie wytycznych dla wykonawców, dotycząca specyfikacji danych GIS o nowo
wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, urządzenie zostało
wybudowane zgodnie z postanowieniami umowy o pełnienia nadzoru technicznego nad
budową urządzenia wodociągowego i przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
nr…………..…………………… z dnia_ _ - _ _ - 20_ _ r.;
2) z chwilą przyłączenia nowo wybudowanego urządzenia do sieci wodociągowej Spółki,
urządzenie wodociągowe wchodzi w skład przedsiębiorstwa Spółki, będącej jedynym
podmiotem uprawnionym do eksploatacji tego urządzenia;
3) bez wyrażonej na piśmie zgody wydanej przez Spółkę inwestor nie może dokonywać żadnych
włączeń do wybudowanego urządzenia wodociągowego;
4) Spółka jest upoważniona do podejmowania decyzji o przyłączeniu osób fizycznych, prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jako odbiorców usług
wodociągowych do odebranego urządzenia wodociągowego.
5.3. Termin gwarancji/rękojmi upływa w dniu_ _ - _ _ - 20_ _ r./ _ _ - _ _ - 20_ _ r.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Inwestor

Wykonawca

………………………………..

……………………………...

data i podpis

data i podpis

Zgodność wykonania z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną w Spółce dokumentacją
techniczną oraz warunkami umowy sprawdzili:
Inspektor nadzoru
……………………………………..
data i podpis

POTWIERDZENIE DOPUSZCZENIA URZADZENIA WODOCIĄGOWEGO DO UŻYTKOWANIA
Pracownik właściwego zakładu
…………………………………..
data i podpis

*) niewłaściwe skreślić
**) porozumienie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik IN-PRO-01/01

