
Przedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bod zentyn
Spółka z ogr aniczoną odpowiedzialnością

Bodzentyn, dnia 26 września2019 t.

JP.P.262.5.2019

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych BodzenĘn Sp. z o.o. pragnie poinformowai, iŻ
w związku z realizacją umowy podpisanej z ťlrmą P.H.U METERING na dostawę i montaż
urząđzen do radiowego odczytu stanu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
w najbliŻszym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierza głőwnych na nowe
wyposażone w tzw. ,,nakładki radiowe'' - dotyczy wszystkich wodomierzy, które stľaciły
legalizację i starszych niz2lata. Wodomierze wymienionę w ostatnim czasie (2lata) zostaną
uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Cyfryzacjaodczytów ťlnansowanajestze śrođków
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Śľodowiska i Gospodaľki Wodnej w Kielcach (poĘczka
preferencyjna 95% kosztów) oraz zę środków własnych Spółki pochodzących
z dokapitallzowania Spółki przez Gminę (5% kosztów).

W efekcie realizaĄi inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zđalnie,
dzięki częmuobecnośi odbiorcy podczas Ęchczynrĺości pľzestanie być konieczną. Dodatkową
korzyŚcią wynikającą zwđtożenia nowego systemu będzie ľegularność, otrzymywanych faktur,
co Z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okľesów tozliczeniowych wjednąpłatnośó.
Cyfryzacja odczytőw wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oľaz
wszelkich niepľawidłowości pracy wodomieľzy.

'W związku r ealizaĄ ą inwe stycj i obiorcy będą zobli gowani do :

1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomietzowej (wodomierza
wÍaz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, odbioľca na
własny kosŹ będzie zobligowany do przeľóbki instalacji w celu umożliwienia
montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku bľaku
technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza moŻe nastąpić
rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na
r o zliczenie ry c załtow e.

2. Umożliwienia montażu nowych utządzen pracownikom ľepľezenĘących
Wykonawcę poprzęz udostępnienie pomieszczenía, w którym jest zamontowany
wodomierz.

3. Podpisu protokołu likwidacji ,,starego'' wodomierza i montażu ,,nowego'' (lub
upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie zzałącznikiem do pisma).

4. ZIokalizowania i udostępnienia Zasuw na ptzyłączach na czas wymiany
wodomieľza.

Informujemy również odbiorców,ktorzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe
tzw. ,,podli czniki" w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany
na własny koszt na wodomierue z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne
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wpľzypadku wodomierzy, ktőre mogą współpracowai z wdľażanym systemem). Istnieje
możliwośó wymiany podlicznikőw przez firmę wykonującą wymianę wodomieľzy głównych
po cenie umownej (cena usługi wÍazz materiałem wynosi):

1) Dostawa i montaŻ wodomierza jednostľumieniowego, suchobieżnego, kl.
dokładności R:160 wg MID dla śľednicy ťl ll2" wTaz z nakładką do odczytu
ľadiowego _250 złnetto + VAT,

2) Dostawa i montłŻ wodomieľza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl.
dokładności R:160 wg MID dla średnicy ťl 3l4" wraz Z nakładką do odczytu
ľadiowego _256 złnetto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na ľadiowe, Spółka rorwazarczwíązanie
dotychczasowej umowy, w zakľesie podlicznika.

odbiorcy, ktőrzy chcieliby zamontować nowe wodomieľze dodatkowe zobligowani są
do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaŻ wodomierza
dodatkowego tzw. ,,podlicmika''. Wzőr wniosku jest dostępny na stronie
http://ouk.bodzentyn.pll bąđźw sekretaľiacie biura na ul. Kieleckiej 83.

Przedsiębioľstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. rozpoczlna proces
wymiany wodomierzy z dniem 7 paŹdziemika}}|9 r. Celem usprawnieniarealizacji zadania
zostanie opracowany harmonogram wskazujący termin wymiany w poszczególnych
miejscowościach, ktőry kaŻđoľazowo na 7 dni ptzed pľzystąpieniem do prac montaŻowych
będzie podawany do publicznej wiadomości w sposób zvvyczajowo przyjęw, tj. poprzez

na tablicy
o terminie

informację umieszczoną na stronie internetowej http://puk.bodzenĹvn.pli
ogłoszeń w danej miejscowości. Ponadto mieszkańcy zostaną
o drębnym p i smem zaw ier aj ący m szcze gőłowe informacj e.
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(M|EJsc0w0Śl, DATA)

UPoWAzNlENtE Do PoDPlsU PRoToKoŁU LlKWlDAcJl l MoNTnżu woooMtERzY /
ľvloourÓw RADloUvYcH

Ja, niŹej podpisany (a), ' ' '

zamieszkały (a) ... ... ... .'.'

PESEL

udzielam pełnomocnictwa:

Panu (i)......

zamieszkałemu (ej)..'......

PESEL.....,

do podpisania W moim imieniu protokołu likwĺdacji i montażu wodomĺeza/modułu radiowego
zai nstalowanego W miejscowości :

(DoKŁADNY ADRES ZAMoNToWANEGo WoDoMlERZA)

(czYTELNY P0DPTS)




