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Zgłoszenie gotowości do montażu wyposażenia 
Zgodnie z umową z dn. …………... Wykonawca firma Eko Systemy Sp. z o.o.  

zgłasza gotowość do …………..................… ( wpisać opis prac + Nr etapu )   dla przepompowni 

nr. ……………………………………………………..  ……………………………………… 

w ramach zadania w miejscowości……………………………………………. .    

Termin wykonania prac ustalony został na:   ( ............................ ) 

 

 

…………………………………………………………..          Data ……….…………             ……………….…………..……. 

Dane osoby do kontaktów (nr. telefonu)                                                                                   Podpis Wykonawcy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potwierdzenie gotowości do montażu wyposażenia 
                                                                                    
Zamawiający firma ………………….potwierdza gotowość do wykonania prac w terminie określonym w 

niniejszym zgłoszeniu i oświadcza, że spełnione są następujące warunki: 
L.p.  Potwierdzenie, uwagi 

1.  Zbiornik  jest posadowiony  

2.  Istnieje swobodny dostęp do zbiornika z poziomu 

terenu          

 

3.  Zbiornik jest przygotowany do montażu, tj. 

wyczyszczony wewnątrz z wszelkich pozostałości 

typu: woda, szlam, itd.   

 

4.  Wykonane wszystkie przyłącza –dopływowe i 

odpływowe ze zbiornika 

 

5.  Rurociąg tłoczny z PE wpuszczony do wewnątrz 

zbiornika o dł. nie mniejszej jak 0,7 mb. 

 

6.  W przypadku zbiorników betonowych płyta górna 

prawidłowo osadzona na zbiorniku 

 

7.  Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za 

podpisanie protokołu odbioru  wykonanych prac 

montażowych  

 

Nie spełnienie w dniu montażu któregoś z powyższych warunków skutkować będzie koniecznością ponownego (płatnego 

dodatkowo) przyjazdu ekipy rozruchowej. 

Koszty liczone wg. stawek umownych: 1,3 zł/km od miejscowości Tarnobrzeg, woj. podkarpackie + 160zł netto/roboczogodzina  1 

pracownika 
 

…………………………………………………………..          Data …………………             ……………….…………..……. 

Dane osoby do kontaktów (nr. telefonu)                                                                                   Podpis Zamawiającego 

 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się, wypełnienie rubryk i odesłanie faxem lub e-mailem podpisanej kopii zgłoszenia na numer: 

015 822 44 70 wew.110 lub na adres: biuro@eko-systemy.pl 

Nie odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jednoznaczne jest z rezygnacją z ustalonego terminu montażu.  
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