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Kraków, dnia ….……………..

ZLECENIE BADANIA nr …………………./nr umowy ………………. /nr oferty …..………….
Zleceniobiorca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 KRS: 0000057965, NIP: 675-000-00-65
Centralne Laboratorium, ul. …………………… , …-…… Kraków, tel.: ………………

ZLECENIODAWCA
Imię, nazwisko/ nazwa firmy:
adres:
PESEL (osoba fizyczna) / NIP (firma)*:
nr telefonu:
Fakturę przesłać na adres:  zleceniodawcy

email:
 inny : ………………………………………………………………………………………………..

FORMA PRZEKAZANIA WYNIKÓW BADAŃ
 odbiór osobisty  pocztą na adres 1): ………….……………………………………………………………………………………………………………………….
1)

wypełnić, kiedy adres jest inny niż adres zleceniodawcy

UWAGI I USTALENIA Z KLIENTEM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zleceniodawca oświadcza, że:
1.
2.
3.
4.

5.

Zapoznał się z metodami badań i wyraża zgodę na wykonanie badań tymi metodami
Zapoznał się z obowiązującym cennikiem usług (badanie, pobranie próbki, transport) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń
W przypadku, gdy sam pobiera próbkę, został poinformowany o sposobie pobrania i transportu próbki oraz, że laboratorium nie ponosi
odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania oraz transportu próbki na wynik badania oraz za miejsce pobrania próbki
Został poinformowany, że pobranie próbki przez zleceniodawcę, jak również wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne
(wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) może skutkować brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny
zgodności w obszarze regulowanym prawnie
Podane w zleceniu dane są zgodne z prawdą.

Prawa zleceniodawcy:
1.
2.

3.
4.

Zleceniodawca ma zagwarantowaną poufność wyników badań oraz ochronę praw własności
Działając zgodnie z art. 24 i 25 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, zawarte w niniejszym zleceniu dane osobowe
zbierane są wyłącznie do celów wystawienia Sprawozdania z badań i faktury za wykonanie określonej usługi. Zlecający ma prawo wglądu i
poprawiania swoich danych
Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w terminie 30 dni, licząc od daty odbioru sprawozdania, a skarga zostanie rozpatrzona w
terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
Odbiór osobisty sprawozdania tylko za okazaniem kopii zlecenia.
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ZLECAM wykonanie badania fizykochemicznego/mikrobiologicznego/biologicznego* ………. próbki/próbek*
……………………………... w uzgodnionym zakresie dołączonym do niniejszego zlecenia.
RODZAJ PRÓBKI








woda z wodociągu/ studni*
woda powierzchniowa
woda z kąpieliska
woda z basenu kąpielowego
woda ciepła użytkowa
…………………………………………………………………

 ściek komunalny
 ściek przemysłowy
 ściek opadowy
 ściek oczyszczony
 osad ściekowy
 ……………………………………………..

CEL BADANIA
 przydatność wody do spożycia
 jakość wody/ścieków/osadów
 inny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie (np. przedstawienie jednostce kontrolującej lub
będą stanowiły podstawę udzielenia pozwolenia):
 tak
 nie
MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI/PRÓBEK
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGI DODATKOWE (dotyczą umieszczania na Sprawozdaniu z badań dodatkowych informacji np. kryteriów dla wskaźników,
jeśli istnieją; niepewności pomiaru, oceny zgodności z wymaganiami. Metody badawcze umieszcza się standardowo.)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAKRES BADANIA
Pobór próbek: tak/nie*
Transport próbek: tak/nie*
Lp.

wskaźnik

A1)

N lub Nr

2)

metoda badawcza

cena netto

Zakres w tabeli uzgadniany z klientem

………….…………... ………………………………………………

podpis Kierownika Centralnego Laboratorium/ lub
podpis upoważnionego pracownika Laboratorium

………………………………………………………………………………….

podpis Zleceniodawcy

*/ niepotrzebne skreślić
1) metoda akredytowana zgodnie z zakresem dostępnym na www.wodociagi.krakow.pl/55/Badania-laboratoryjne
2) (N ) - metoda referencyjna zgodnie z ………………………………
(Nr) - metoda równoważna do referencyjnej (DZ.U.2013, poz. 1232, Art. 12, pkt 2.2)
( - ) – metoda inna
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