Formularz nr ……..
Dąbrowskie Wodociągi
Spółka z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

ZLECENIE NA …………………………
Wypełnia odbiorca usług - Zleceniodawca

ADRES KORESPONDENCYJNY
Nazwisko Imię /
(Nazwa Firmy)
NIP, REGON
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy

-

Telefon kontaktowy
*PROPOZYCJE
ZLECAJĄCEGO:
- termin wykonania,
- zakres prac do wykonania

MIEJSCE WYKONANIA
USŁUGI - ADRES

Wypełnia Dział Eksploatacji– po rozeznaniu zlecenia

OPINIA DZIAŁU EKSPLOATACJI

ZAKRES WYKONANIA USŁUGI

Podpis przedstawiciela
Działu Eksploatacji

UWAGI – PROPOZYCJE
(proponowana data
wykonania zlecenia –
orientacyjny koszt na
podstawie kalkulacji
zakładowych)

MISTRZ
WYKONUJĄCY
ROZEZNANIE/
PODEJMUJĄCY
ZLECENIE/
telefon kontaktowy

Formularz nr ……..

Wypełnia Dział Eksploatacji – po wykonaniu zlecenia

REALIZACJA – DZIAŁ EKSPLOATACJI
Termin realizacji
Godzina realizacji od;
do
Koszt realizacji zlecenia
Uwagi
Podpis przedstawiciela
Działu Eksploatacji

Podpis Zleceniodawcy –
Akceptacja kosztów,
potwierdzenie wykonania
usługi

*ZLECAJĄCY OKREŚLA ZAKRES USŁUG
po zapoznaniu się z cennikiem dostępnym na stanowisku Obsługi Klienta
(CENNIK W ZAŁĄCZENIU)
Klient może zlecić do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. wykonanie następujących usług:

a. zlokalizowanie nieszczelności przyłącza lub sieci wodociągowej
- należy przedstawić: orientacyjną długość kontrolowanego przyłącza (sieci),
plan sytuacyjny (jeśli posiada) lub orientacyjną trasę przebiegu przyłącza
(sieci)
b. monitoring TV wodociągu
- należy określić: średnicę monitorowanego przyłącza lub sieci wodociągowej,
materiał z jakiego wykonano rurociąg
c. trasowanie ( wyznaczenie w terenie przebiegu) przyłącza lub sieci
wodociągowej
- należy przedstawić: orientacyjną długość sprawdzanego odcinka
d. wykonanie włączenia tzw. Wcinki do sieci wodociągowej wraz z
zainstalowaniem zasuwy włączeniowej
- należy przedstawić: projekt techniczny, uzgodnienia branżowe
e. wykonanie przyłącza od sieci wodociągowej do budynku
- należy przedstawić: projekt techniczny, uzgodnienia branżowe
f. usunięcie awarii na przyłączu lub sieci wodociągowej
- należy określić: zakres prac takich jak: wykonanie renowacji przyłącza lub
sieci, odsłonięcie wykopu
g. nadzór nad wykonaniem prac ziemnych w okolicach sieci wodociągowej
- należy przedstawić: uzgodnienia z Działem Rozwoju Technicznego
Klient może również wnioskować o udostępnienie lub wykonanie kopii dokumentacji
hydrogeologicznej określając jednocześnie zakres jakim jest zainteresowany.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. podanych
powyżej danych osobowych w celu sporządzenia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków oraz w celu realizacji wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń. Zm.).

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

