Informacja w sprawie montażu i odbiorów wodomierzy ogrodowych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
uprzejmie informuje, iż wznawia odbiory techniczne wodomierzy ogrodowych, mierzących wodę
bezpowrotnie zużytą.
W związku z nadal występującym na terenie kraju stanem epidemii i koniecznością
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a także mając na celu ochronę zdrowia
swoich pracowników i zdrowia Odbiorców usług odbiór takich wodomierzy odbywać się będzie
dwuetapowo. Prosimy o zapewnienie i zachowanie niżej wymienionych środków ostrożności
umożliwiających szybkie przeprowadzenie odbioru. W przypadku braku ich spełnienia pracownicy
odstąpią od odbioru.
Etap I
1. Przewietrzenie i udostepnienie pomieszczeń
Przed wizytą ZWiK, prosimy o otwarcie okien i drzwi celem przewietrzenia wszystkich
pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
sprawdzenia i zaplombowania wodomierza. Pomieszczenia powinny pozostać otwarte przez
cały czas wizyty naszych pracowników. Należy zapewnić prawidłowe oświetlenie i swobodny
dostęp do instalacji i wodomierza.
2. Zastosowanie środków ochrony
Podczas odbioru Odbiorca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków
ostrożności, w tym do zakrycia twarzy i nosa maseczką ochronną oraz do założenia rękawiczek
ochronnych.
3. Zachowanie bezpiecznego odstępu
Podczas odbioru naszemu pracownikowi może towarzyszyć tylko jedna osoba reprezentująca
Odbiorcę. Prosimy o zachowanie odstępu minimum 2 m.
4. Sprawdzenie instalacji i oplombowanie wodomierza
Po zachowaniu wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa nasi pracownicy dokonają
sprawdzenia instalacji i oplombowania wodomierza. Po dokonanych czynnościach sporządzą
dokumentację zdjęciową i przedstawią Odbiorcy do podpisania protokół odbioru wodomierza.
Prosimy o wpisanie do protokołu adresu email, na który prześlemy skan protokołu finalizujący
odbiór.
II Etap
1. Potwierdzenie prawidłowości montażu wodomierza
Po przybyciu do siedziby Spółki, na podstawie zgromadzonej dokumentacji fotograficznej, nasi
pracownicy zweryfikują zgodność wykonania instalacji z złożonym uprzednio przez Odbiorcę
szkicem i wnioskiem o odbiór techniczny wodomierza ogrodowego.
2. Podpisanie protokołu przez ZWiK
Po pozytywnym sprawdzeniu nasz pracownik podpisze protokół odbioru i jego skan prześle
odbiorcy na wskazany adres email. Od tego momentu będzie możliwe odliczanie wody
bezpowrotnie zużytej od ilości odprowadzonych ścieków.
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