„Zlecenie od klienta zewnętrznego – badanie wody”

Formularz nr PO-02 / F05 z dnia 16.01.2018 r.

Str. 1 / 2

.……………............... dn. ……………….............
ZLECENIE NR**
Dane Zleceniodawcy
.................................................................................
Adres:

.....................................................................
.....................................................................

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium w Elblągu
ul. Bema 40
82-300 Elbląg

Tel. ...................................................
NIP ...................................................
1. Zlecam: wykonanie badań i sporządzenie sprawozdań z badań:
z zakresu badań OBŻ: oznaczeń chemicznych
1.1.Laboratorium podaje niepewność w sprawozdaniach z badań, kiedy niepewność ma znaczenie dla zgodności z
wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi, w pozostałych przypadkach na życzenie Zleceniodawcy określone w
niniejszym zleceniu: nie podawać / podać*
2. Zleceniodawca zapewni własny transport w celu umożliwienia pobrania próbek przez Zleceniobiorcę.
3. Liczba próbek dostarczonych do badań .................................................................................................................
4. Termin realizacji zlecenia*** ............................................................................................... .................................
5. Koszt realizacji zlecenia*** ...................................................................................................................................
6. Informacje podane przez Zleceniodawcę:
a)

obiekt badania............................................................................................................... ....................................

b) miejsca pobrania próbek ..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

c)

próbka pobrana przez: **** zleceniodawcę

PSSE/GSSE*

L OBW (zaznaczyć X)

•osoba pobierająca próbkę ............................................................................................................. ...................
•data i godzina pobrania próbek: ......................................................................................................................
•uwagi ………………………………………………………………………………………………………...
7. W przypadku próbek wody pobieranych przez Zleceniodawcę:
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją pobierania i postępowania z próbką
I-06/PO-OBŻ-03 „Instrukcja pobierania próbek wody do badań chemicznych dla Klientów samodzielnie
pobierających i dostarczających próbki do Laboratorium” (metoda niekredytowana)*
Laboratorium w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i postępowania z próbką przed
dostarczeniem do Laboratorium.
8. Dodatkowa dokumentacja: protokół z pobrania próbek / inne * ............................................................................
9. Data i godzina dostarczenia próbek do Laboratorium: **.......................................................................................
10. Warunki transportu stwierdzone przy przyjęciu próbek: **....................................................................................
a) uwagi o stanie próbki: .........................................................................................................................................
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11. Zleceniodawca zapoznał się i akceptuje przedstawione do wglądu metody badań :
(Zaznaczenie X badanej cechy oznacza zlecenie wykonania badania)

Badane cechy

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze

Oznakowanie próbki
przez klienta
Kod próbki nadany
w Laboratorium

Badania zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 618
Stężenie ołowiu, zakres: (2,0-100) μg/l (ETAAS)
Stężenie kadmu, zakres: (0,10-10) μg/l (ETAAS)
Stężenie chromu, zakres: (2,0-100) μg/l (ETAAS)

badania chemiczne

Stężenie miedzi, zakres: (0,010 - 0,1) mg/l (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005

Stężenie niklu, zakres: (2,0-70) μg/l (ETAAS)
Stężenie glinu, zakres: (10,0 – 300) μg/l (ETAAS)
Stężenie manganu, zakres: (5,0 – 50,0) μg/l (ETAAS)
Stężenie miedzi, zakres: (0,02 - 4) mg/l (FAAS)
Stężenie cynku, zakres: (0,20 - 4)mg/l (FAAS)
Stężenie arsenu, zakres: (1,0-15) μg/l (HGAAS)
Stężenie antymonu, zakres: (1,0-15) μg/l (HGAAS)

PN ISO 8288:2002
PB-OBŻ-05/CH
edycja 1 z dnia 8.06.2009 r.

Stężenie selenu, zakres: (1,0-15) μg/l (HGAAS)
Stężenie sodu, zakres: (1,0 - 500) mg/l
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej

PN-ISO 9965:2001

Stężenie rtęci, zakres: (0,1-3) μg/l (CVAAS)

PB-OBŻ-03/CH
edycja 1 z dnia 01.09.2008 r.

PN-ISO 9964-3:1994

12. Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami dokumentów w obszarze regulowanym prawnie / inne *
...........................................................................................................................................................................................
13. Odbiór Sprawozdania z badań*: osobiście / pocztą / faksem, nr faksu: …………... / przez osobę upoważnioną
(imię, nazwisko) ....................................................... / (inny sposób):..............................................................................
14. Zleceniodawca na prawo do uczestniczenia w badaniach jako obserwator na warunkach uzgodnionych z
Kierownikiem Oddziału.
15. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
16. Zleceniodawca dokona płatności przy przyjęciu próbki do badań lub przy odbiorze sprawozdania z badania.
17. W przypadku gdy należność za usługę dokonana ma być przelewem Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania
wpisu do rejestru KRS, upoważniającego Zleceniobiorcę do wystawienia faktury z terminem płatności.
18. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającą z faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości
ustawowej.
19. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zlecenia bez wypowiedzenia w przypadku, gdy zawiadomi
Zleceniodawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań zawartych w zleceniu wobec Zleceniodawcy.
20. W sprawach nieuregulowanych powyższym Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
* niepotrzebne skreślić/lub wpisać właściwe / lub zamieszczać jeśli zasadne
** wypełnia Laboratorium w Elblągu
*** wypełnia Laboratorium w Elblągu lub Zleceniodawca po uzgodnieniu z Laboratorium
**** wypełnia próbkobiorca („uwagi” dotyczą np. temperatury wody podczas pobierania, zawartości chloru)

Dokonujący przeglądu zlecenia. Zleceniobiorca

............................................................................
Data, podpis

Zleceniodawca

................................................
czytelny podpis

