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ZLECENIE NA WYKONANIE ANALIZ NR ........ 
 

Świdnik, dn. ……………. 
Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.  

21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 5 
NIP: 713-020-78-84 

Zleceniodawca:  
 
 
 
imię nazwisko / firma, adres zamieszkania lub siedziby / nr telefonu 
NIP / PESEL (wstawić właściwe)  

 
 

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania badanie wody  
 
2. Próbki mogą zostać pobrane i dostarczone przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę. 
 
3. Analiza zostanie rozpoczęta w dniu dostarczenia próbki do laboratorium wykonującego badanie. 
 
4. Wyniki analiz zostaną wydane w terminie ustalonym z Klientem, pod warunkiem opłacenia faktury / wyniki 
analiz zostaną wydane w terminie ustalonym z klientem wraz z fakturą* 

 
5. Wyniki badań w formie „ Sprawozdania z badania wody” wydane zostaną Zleceniodawcy w ilości 2 szt. 
Przekazanie wyników badań nastąpi: pocztą, w Laboratorium przy ul. Kusocińskiego, w sekretariacie PK 
Pegimek przy Al. Lotników Polskich 5*. 
 
6. Faktura VAT po wystawieniu przez Zleceniobiorcę będzie do odbioru w Laboratorium przy ul. 
Kusocińskiego, sekretariacie PK Pegimek Al. Lotników Polskich 5 lub wysłana pocztą *.  
 
7. Opłata za wykonane usługi wynosi .. zł netto powiększona o podatek VAT w wysokości .. zł. Opłata brutto .. 
zł. / Opłata za wykonane usługi naliczana jest zgodnie z indywidualną ofertą cenową z dnia…* 

 
8. Zleceniodawca uiści opłatę o której mowa w pkt. 7 na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w 
fakturze nie później niż .. dni od dnia wystawienia faktury. 
 
Zleceniobiorca oświadcza że: 
1. Umożliwi Zleceniodawcy analizę danych procesu analitycznego dotyczące jego próbki. 
2. Laboratorium podaję niepewność wyników badań: na życzenie klienta, przy wartościach granicznych oraz gdy służy   to miarodajności 
wyników, o ile Laboratorium określiło niepewność dla danej metody badawczej 
3. Niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o wszystkich odstępstwach od umowy. 
4. Zapewnia poufność wyników badań które stanowią własność Zleceniodawcy. 
5. Zleceniodawca ma prawo do wyrażania opinii pozytywnych i negatywnych (skarga) dotyczących 
działalności laboratorium w zakresie wykonywanych badań i obsługi Zleceniodawcy w terminie 14 dni 
od daty otrzymania raportu z badań. 
6. Zleceniodawca ma prawo do zapoznania się z Księgą Jakości, Procedurami Systemu Zarządzania 
Laboratorium PK Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku 
7. W przypadku samodzielnego pobierania przez Zleceniodawcę próbek wody, Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do pouczenia o prawidłowym sposobie pobierania próbek wody oraz ich 
transportowania a także poinformowania o wpływie nieprawidłowego wykonania tych czynności na 
wynik analizy 
 8. Zleceniodawca ma możliwość uczestniczenia w procesie badawczym po spełnieniu wymagań 
wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania.
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Miejsce pobrania próbki 
 
Data / cel badania  
 
Próbki należy dostarczyć do godziny  

Rodzaj 
badania 

Najwyższa dopuszczalna wartość Zakres badań / wykonawca Ilość 
próbek 

Metody badawcze  
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Zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody / wewnętrzne 
wymagania klienta* 
Oznaczenia: 
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Zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody / wewnętrzne 
wymagania klienta* 
Oznaczenia: 
 

 

 
 

 
 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017 (Dz.U.2017 , poz.2294) pobieranie próbek wody może być realizowane 
wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne 
zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody. 
Pobranie próbek wody przez Zleceniodawcę, wykonanie badań metodami nie zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego lub metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) może skutkować brakiem 
możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie. 
W przypadku pobierania próbek wody przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili jej dostarczenia 
do laboratorium.  
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przekazanie Sprawozdania z badań Właściwemu Państwowemu Powiatowemu/Granicznemu 
Inspektorowi Sanitarnemu 
Wymagam / nie wymagam* stwierdzenia zgodności ze specyfikacją  
Zasada Podejmowania decyzji : Nie dotyczy (gdy klient nie wymaga stwierdzania zgodności ze specyfikacją) ; Zgodnie z załącznikiem nr 02 
do formularza nr 01/PO-07; Wytyczne Zleceniodawcy - wpisać (dla wytycznych zleceniodawcy laboratorium nie określa ryzyka związanego z błędną akceptacją lub 
błędnym odrzuceniem wyniku)* 

 
Planowany termin wydania Sprawozdania z badań do dnia 
 
Zlecenie jednorazowe / umowa zawarta na okres od             do                       * 
 
Dodatkowe uwagi do zlecenia 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Przegląd zlecenia zakończony. Laboratorium posiada zasoby i możliwości niezbędne do realizacji zlecenia / Przegląd zlecenia wymaga 
dodatkowych ustaleń* 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych oraz z procedurą realizacji praw 
osób, których dane dotyczą. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………   ….……………………………………….
 Akceptuję warunki zlecenia 
  Zleceniodawca        Zleceniobiorca 

Pobieranie próbek 
 

Zleceniodawca* Zleceniobiorca* 

Przygotowanie pojemników na próbki Zleceniodawca* Zleceniobiorca* 
 Transport 

 
Zleceniodawca* Zleceniobiorca* 

Podawanie wyników 
 

Z niepewnością* Bez niepewności* 



 

 

Załącznik nr 01 do formularza nr 01/PO-07 - edycja 20 obowiązuje od dnia 11.04.2023 
 Strona 1/1 

 
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WODY 

 

Lp. Parametr Metoda badawcza Cena netto* 

 

1. Amonowy jon Test HACH LANGE Metoda LCK304N 

 
46 zł 

2. Azotany Test HACH LANGE Metoda LCK339N 

 
48 zł 

3. Azotyny Test HACH LANGE Metoda LCK341N 

 
42 zł 

4. Chlor wolny Metoda DPDN  
 

14 zł 

5. Mangan Test HACH LANGE Metoda LCW532N 

 
42 zł 

6. Żelazo Test HACH LANGE Metoda LCW021N 

 
42 zł 

7. Twardość Test HACH LANGE Metoda LCK327N 

 
41 zł 

8. Magnez Test HACH LANGE Metoda LCK327N 

 
41 zł 

9. Wapń Test HACH LANGE Metoda LCK327N 

 
41 zł 

10. Parametry Lp. 7,8,9 Test HACH LANGE Metoda LCK327N 

 
57 zł 

11. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09N 14 zł 

12. pH PN-EN ISO 10523:2012A+ 14 zł 

13. Przewodność  PN-EN 27888:1999A+ 14 zł 

 
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY 

 

Lp. Badana cecha Metoda badawcza Cena netto* 

 

1. Bakterie grupy coli i Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06A+ 103 zł 

2. Enterokoki kałowe  
 

PN-EN ISO 7899-2:2004A+ 57 zł 

3. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h PN-EN ISO 6222:2004A+ 40 zł 

4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h PN-EN ISO 6222:2004A+ 40 zł 

5. Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009A+ 80 zł 

6. Parametry Lp. 1,2,4 Zgodnie z Lp. 1,2,4 177 zł 

 
POBRANIE PRÓBKI / OPŁATY DODATKOWE 

 

Lp. - Metoda Cena netto* 

 

1. Pobranie próbki wody 
PN-EN ISO 19458:2007N 

PN-ISO 5667-5:2017-10N 30 zł 

Opłata za przekazanie wyników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 23 zł netto / 1 sprawozdanie 
A metoda akredytowana; N metoda nieakredytowana; +metody zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Świdniku 
*do podanych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% 
Metody badawcze stosowane w badaniach mikrobiologicznych są metodami referencyjnymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dn. 07.12.2017 (Dz.U.2017 poz.2294) 



 

 

Załącznik nr 02 do formularza nr 01/PO-07 - edycja 2 obowiązuje od 20.01.2023 
 

Zasada podejmowania decyzji dotyczącej stwierdzenia zgodności ze specyfikacją – analizy fizykochemiczne i 

mikrobiologiczne wody 

 

1. Analizy fizykochemiczne– Zgodnie z załącznikiem nr 6, część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) niepewność 

pomiaru określona w tabeli 1 nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do 

wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. W związku z powyższym 

niepewność pomiaru nie jest uwzględniana przy dokonywaniu oceny zgodności z wymaganiem. Wynik 

jest zgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się poniżej wartości parametrycznej lub mieści 

się w dozwolonym zakresie. Wynik jest niezgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się 

powyżej wartości parametrycznej lub poza dozwolonym zakresem. Laboratorium nie określa ryzyka 

związanego z błędną akceptacją lub błędnym odrzuceniem wyniku.  

2. Analizy mikrobiologiczne wody - niepewność pomiaru nie jest uwzględniana przy dokonywaniu oceny 

zgodności z wymaganiem. Wynik jest zgodny z wymaganiem, gdy jego wartość znajduje się poniżej 

wartości parametrycznej lub mieści się w dozwolonym zakresie. Wynik jest niezgodny z wymaganiem, 

gdy jego wartość znajduje się powyżej wartości parametrycznej lub poza dozwolonym zakresem. 

Ryzyko związane z błędną akceptacją lub błędnym odrzuceniem wyniku wynosi 50%. 

3. Laboratorium nie dokonuje stwierdzenia zgodności ze specyfikacją, gdy wymaganie brzmi 

„akceptowalny/a przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian” lub „bez nieprawidłowych zmian”. 

 

Laboratorium informuje, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania decyzji 

przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami i nie jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego 

przez Laboratorium przy wydawaniu decyzji / opinii 

 

 

akceptuję powyższe warunki 

 

        Podpis klienta 

 
 

 


