Data ……………..
Deklaracja przystąpienia do Programu
„Źródełka wody w budynkach użyteczności publicznej”
Oświadczam, że budynek użyteczności publicznej jest administrowany przez instytucje
sektora publicznego i jest zaopatrywany w wodę wyłącznie przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.sr. Warszawie S.A.
Niniejszym potwierdzam gotowość do montażu w budynku źródełka wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w ramach Programu „Źródełka wody w budynkach użyteczności
publicznej” organizowanego przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. i akceptuję poniższe
warunki:
1. Posiadanie wyniku badania jakości wody pobranej z instalacji wewnętrznej budynku
w zakresie fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym spełniającym
wymagania aktualnie obowiązującego Rozporządzenia właściwego Ministra
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie starszego niż
rok licząc od dnia złożenia deklaracji.
2. Wytypowanie dogodnego, reprezentacyjnego i ogólnie dostępnego dla klientów,
interesantów czy uczniów miejsca w budynku, w którym dokonany zostanie montaż
źródełka wody, przy czym ostateczny wybór lokalizacji źródełka zostanie
uzgodniony z MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
3. Wykonanie na własny koszt w wytypowanym miejscu w budynku, wewnętrznej
instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, pozwalającej na montaż źródełka, zgodnie
z „Instrukcją przygotowania instalacji wewnętrznej do montażu źródełka”, dostarczonej
przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
4. Wykonanie na własny koszt badania jakości wody w zakresie fizyko-chemicznym,
bakteriologicznym i organoleptycznym z zaworu zamontowanego w nowo
wybudowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej przygotowanej do montażu
źródełka. Przesłanie wyniku badania spełniającego wymagania 1 do MPWiK
w m.st. Warszawie S.A. na adres: marketing@mpwik.com.pl
5. Uzgodnienie terminu i umożliwienie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. montażu źródełka
wody.
6. Podpisanie z podwykonawcą MPWiK w m.st. Warszawie S.A protokołu odbioru
zamontowanego źródełka wody. Przed podpisaniem protokołu podwykonawca jest
zobowiązany przedstawić wyniki badania jakości wody spełniający wymagania1
wykonanego po montażu źródełka.
7. Podpisanie z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. umowy darowizny źródełka oraz
przejęcie praw i obowiązków wynikających z gwarancji udzielonej przez dostawę
źródełka.
8. Przestrzeganie zaleceń dostawcy źródełka w zakresie czynności serwisowych oraz
ponoszenie przez przystępującego do programu kosztów serwisu pogwarancyjnego
źródełka.
9. Wykonanie na własny koszt okresowego badania jakości wody w okresie eksploatacji
źródełka.
10. Przesłanie niniejszej deklaracji wraz z posiadanym wynikiem badania jakości wody,
o którym mowa w pkt. 1 wraz z dokumentacją zdjęciową proponowanego miejsca
montażu źródełka na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Wyniki badania jakości wody w zakresie fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym
spełniający wymagania aktualnie obowiązującego Rozporządzenia właściwego Ministra w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
1

w m.st. Warszawie S.A., Dział Komunikacji i Edukacji Ekologicznej ul. Plac
Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.
Nazwa instytucji przystępującej do Programu:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Adres:
Dzielnica................................................ ul. ......................................................................
Wybrany model urządzenia: ……………………………………………………………………….
Liczba źródełek:
Proponowane miejsce/a montażu źródełka : .......................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Osoba do kontaktu w sprawie montażu źródełka:
Imię i nazwisko, stanowisko: ..............................................................................................
Telefon kontaktowy: ...........................................................................................................
Adres email: ......................................................................................................................
Załączniki:
1.Wyniki badania jakości wody z dnia: ................................................................................
2.Dokumentacja zdjęciowa proponowanego miejsca montażu źródełka.

………………………………………………..
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

