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                                             Załącznik nr 8A do I-4.2.3                           

 

UŻYTKOWANIE STOJAKA PPOŻ. Z WODOMIERZEM / WODOMIERZA
*
  

 

w celu opomiarowania  poboru  wody z hydrantu znajdującego  w  rejonie  prowadzonych  robót w 

miejscowości .............................................................................. przy ul. ....................................................................................................................................... 

 stojak ppoż. / wodomierz
*
 powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, tylko na 

zamontowanym przez Spółkę hydrancie, wyłącznie na instalacji wodociągowej wody pitnej na terenie 

działalności Wodociągów Kieleckich,  

 na poczet zabezpieczenia wynajmu Spółka pobiera kaucję w kwocie: 2900 zł (stojak ppoż. z 

wodomierzem) lub 1500 zł
*
(wodomierz).  Należność należy wpłacić na konto bankowe Spółki: BH S.A. 

O/Kielce nr 79 1030 1162 0000 0000 0508 0201 z dopiskiem kaucja za stojak ppoż. z wodomierzem / 

wodomierz
*
,  

 w przypadku gdy stojak ppoż./wodomierz jest własnością Zleceniodawcy kaucja nie jest pobierana, 

przed montażem Zleceniodawcy zobowiązany jest dostarczyć do Spółki zmontowany zestaw 

pomiarowy wyposażony w przynajmniej jeden zawór odcinający zamontowany przed wodomierzem 

celu sprawdzenia oryginalnych plomb, cech legalizacji oraz stanu technicznego,   

 za zużytą wodę Spółka wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi w danym roku taryfami za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wg IV grupy taryfowej, w przypadku gdy 

pobrana woda będzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej zostanie naliczona opłata za 

odprowadzone ścieków wg II grupy taryfowej,  

Spółka dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń za zużytą wodę i wystawienia faktur VAT w 

trakcje użytkowania, 

 za montaż i demontaż stojaka ppoż. / wodomierza
*
 Spółka wystawi fakturę VAT na podstawie 

podpisanego przez Zleceniodawcę „Protokołu montażu” (zał. nr 9) i „Protokołu demontażu” (zał. nr 9A) 

po każdorazowym sprawdzeniu stanu technicznego hydrantu i zasuwy hydrantowej na podstawie 

sporządzonej wyceny robót zgodnie z obowiązującym cennikiem dla usług z działalności pomocniczej, 

 Zleceniodawca wyraża zgodę na zwrot kaucji po skompensowaniu wystawionych przez Spółkę faktur 

VAT za zużytą wodę i wykonaną usługę na konto bankowe Zleceniodawcy: 

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

 Zleceniodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia zamontowanego na hydrancie stojaka ppoż. / 

wodomierza
* 
przed kradzieżą, uszkodzeniem, zamarznięciem, zerwaniem plomb itp..  

W przypadku zwrotu uszkodzonego stojaka ppoż. / wodomierza
*
 Spółka obciąży Zleceniodawcę 

kosztami naprawy lub zakup nowego, 

 w przypadku stwierdzenia uszkodzenia hydrantu lub zasuwy w okresie jego użytkowania 

Zleceniodawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na własny koszt w terminie odwrotnym, w 

przeciwnym razie Spółka obciąży Zleceniodawcę  kosztami naprawy-wymiany,  

 Zleceniodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody i straty osób 

trzech powstałe wskutek uszkodzenia stojaka ppoż./wodomierza
* 

oraz hydrantu lub zasuwy w trakcje 

jego użytkowania poprzez stworzenie zagrożenia w ruch drogowym, uszkodzenie armatury 

wodociągowej zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, itp.),  

 pobór wody z hydrantu w sposób inny niż przez zamontowany stojak ppoż. / wodomierz
*  

Spółka 

traktuje jako nielegalny pobór wody, a Zleceniodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności 

zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

 Zleceniodawca oświadcza że zapoznał się z użytkowaniem stojaka ppoż. z wodomierzem / wodomierza
*
 i 

przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

 

Kielce, dnia .........................................                                       .......................................................................... 
                         CZYTELNY PODPIS / PIECZĄTKA  ZLECENIODAWCY       
* niepotrzebne skreślić 


