Informacja dla wykonawców oraz inwestorów ws. odbiorów sieci wod-kan dotyczy
Inwestorów Zewnętrznych i Inwestycji AQUANET S.A.
Z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo naszych pracowników, Wykonawców oraz Inwestorów,
w związku z epidemią COVID-19 informujemy, że w sprawach dotyczących odbiorów sieci wod-kan,
prosimy Wykonawców oraz Inwestorów o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z Inspektorem
Nadzoru / Specjalistą ds. odbiorów sieci i przyłączy prowadzącym Państwa sprawę.
W przypadku rozpoczęcia robót przez Inwestorów Zewnętrznych prosimy o złożenie w formie
elektronicznej druku zgłoszenia zamiaru realizacji sieci (https://www.aquanet.pl/odbiory-sieci-wodkan,1356 ) lub zgłoszenia zamiaru realizacji przyłącza- wniosek nr 16 (https://www.aquanet.pl/wnioskidotyczace-przylaczenia-do-sieci,428)

w

formie

elektronicznej

na

adres

mailowy:

robert.adamczak@aquanet.pl lub magdalena.malyszczyk-walczewska@aquanet.pl . Przydzielony
Specjalista ds. odbiorów i przyłączy skontaktuje się z Państwem na dane adresowe zawarte we wniosku.
Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.
Jednocześnie w trosce o zapewnienie stałego dostępu do wody nadmieniamy, że AQUANET
S.A. będzie realizował wszystkie planowane oraz inwestycyjne wyłączenia wody tylko i wyłącznie w
godzinach nocnych.
W związku z powyższym :


Proponujemy przesunięcie terminu odbioru robót,



Istnieje możliwość przeprowadzenia odbiorów w ramach indywidualnych uzgodnień z osobą
odbierającą



Istnieje możliwość przeprowadzenia odbioru końcowego – z adnotacją ,że termin przeglądu
zostanie zwołany w odrębnym trybie w ramach obowiązującej gwarancji



Istnieje możliwość opiniowania inspekcji po dostarczeniu przez Wykonawcę filmu.
Wykonawcy robót mogą przesyłać filmy z inspekcji TV poprzez chmurę do zaopiniowania pod
adres katarzyna.skupien@aquanet.pl (tel. 601-147-248). Filmy muszą zawierać uzupełniony
formularz zlecenia dla inwestorów zewnętrznych lub wniosek o zaopiniowanie dla inwestycji
AQUANET S.A.



Rozruchy obiektów zostają wstrzymane do odwołania
Dokumenty przygotowane

do

odbioru należy

złożyć

w

szczelnie

zapakowanym

kartonie/segregatorze opisanym imieniem i nazwiskiem Inspektora nadzoru / Specjalisty ds. odbiorów
sieci i przyłączy wod-kan na wartowni Poznań Dolna Wilda 126.
Dostarczone dokumenty podlegają 48 godzinnej kwarantannie i będą odbierane przez
pracowników raz w tygodniu, w poniedziałki.

Preferowane jest również przygotowanie dokumentacji w formie elektronicznej, wszelkie
uwagi oraz dokumenty zostaną przekazane do Wykonawcy/ Inwestora mailowo lub telefonicznie, co
będzie podstawą do późniejszego wystawienia dokumentu w formie papierowej.
Dla inwestycji kubaturowych realizowanych na terenie Spółki zasady odbiorów częściowych i
końcowych będą uzgadniane indywidualnie

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

