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LABORATORIUM  

ul. Pionierów 23; 84-300 Lębork 
tel.  (59) 86 34 774 / fax: (59) 86 34 771 

 e-mai: laboratorium@wodociagi.lebork.pl 
 

 
Numer zlecenia (nadaje Laboratorium): ……../…….…/…….…/….….. 

 
ZLECENIE ANALIZY PRÓBEK  

 
z dnia…………………….  

 
 wewnętrzne      zewnętrzne      z pobieraniem próbek       bez pobierania próbek 

 

 
Zlecenie obowiązuje:    jednorazowo                        od ………………do………………  

    inne…………………………………………………………………….     
  

Cel zlecenia:  potrzeby własne  ocena w obszarze regulowanym prawnie  inny…………... 

Zleceniodawca: ...........................................................................................................................  

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

....................................................................................................NIP: ……..-….……-…....-.….. 

Adres/adres do korespondencji:.................................................................................................  

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

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

Tel./fax/e-mail*: ..........................................................................................................................  

Osoba pobierająca próbki:  Klient   przedstawiciel Klienta   Próbkobiorca laboratorium 

Data pobrania próbek:  w dniu:………………………….….  wg uzgodnień   codziennie   

Miejsce pobrania próbek:...........................................................................................................  

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

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

Punkty pobrania próbek: 
. ....................................................................................................................................................  

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

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

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

Zakres badań:  

 wg dostarczonych przez Klienta protokołów pobierania próbek    wg załącznika nr............... 

 inne..........................................................................................................................................  
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UZGODNIENIA  

 
I. Pobieranie próbek 
 

1. Klient zleca Laboratorium pobranie próbek / Klient lub przedstawiciel Klienta samodzielnie 

pobierze i dostarczy próbki.*  

2. W przypadku samodzielnego pobierania próbek Klient dostarczy do Laboratorium, wraz z 

pobranymi próbkami, wypełnione i podpisane protokoły pobierania próbek (do pobrania w 

siedzibie Laboratorium lub na stronie www.wodociagi.lebork.pl/laboratorium/pliki-do-

pobrania/) 

3. W przypadku zlecenia Laboratorium pobierania próbek, Klient zezwala Próbkobiorcy 

Laboratorium oraz pracownikom MPWiK Sp. z o.o. pomagającym w pobieraniu próbek, na 

przebywanie na wyznaczonym terenie będącym własnością Klienta, podczas całego procesu 

pobierania próbek. 

4. Klient zobowiązuje się do należytego przygotowania miejsca i punktów pobierania próbek, w 

taki sposób, żeby próbki mogły być pobrane we właściwy sposób (łatwy dostęp do punktów 

poboru, zapewniony przepływ itp.). 

5. Dokładne miejsce oraz punkty pobierania próbek wskazane w zleceniu są uzgodnione i nie 

budzą zastrzeżeń obu stron. 

6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące możliwości lub prawidłowości pobierania próbek Klient 

będzie konsultował na bieżąco z Kierownikiem laboratorium. 
 

II. Metody badań i przedstawianie wyników 

7. Klient oświadcza, że zapoznał się z metodami badań wykonywanymi w Laboratorium 

(załącznik nr 1, 2,  3 lub 4 do zlecenia) i wyraża na nie zgodę. 

8. Klient oświadcza, że wyniki będą / nie będą* wykorzystywane do oceny w obszarze 

regulowanym prawnie. 

9. Po zakończeniu badań Klient otrzyma sprawozdanie z badań: pocztą / fax’em / skan 

sprawozdania z badań wysłany na podany adres e-mail / odbierze osobiście* 

10. W sprawozdaniu należy / jest prawnie wymagane / nie należy*  podawać niepewności 

pomiaru. 

III. Płatność za usługę ** 

11. Klient upoważnia MPWiK do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.  

12. Należność za usługę zostanie naliczona według aktualnego cennika MPWiK / oferty 

handlowej nr……………………………* 

13. Klient otrzyma fakturę VAT pocztą / odbierze osobiście*. 
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IV. Inne ustalenia  

14. Odstępstwa od uzgodnień, wszelkie zmiany lub opóźnienia w realizacji zlecenia zostaną 

niezwłocznie przekazane Klientowi. 

15. Klient ma prawo złożyć skargę na działalność Laboratorium w ciągu 14 dni od otrzymania 

sprawozdania z badań. 

16. Klient może uczestniczyć w badaniach w charakterze świadka, po wcześniejszym 

uzgodnieniu warunków uczestnictwa z Kierownikiem laboratorium. 

17. Klient ma zagwarantowaną poufność badań i ochronę praw własności. 

18. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MPWiK Sp. z o.o. 

 w Lęborku, w celu realizacji niniejszego zlecenia. 

 

Uwagi/dodatkowe uzgodnienia:   

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

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

.....................................................................................................................................................  
 
*niepotrzebne skreślić ** nie dotyczy Klienta wewnętrznego MPWiK Sp. z o.o. 

Załączniki: 

 protokoły pobierania próbek  

 załącznik numer 1 (ścieki) 

 załącznik numer 2 (woda pitna) 

 załącznik numer 3 (osady ściekowe) 

 załącznik numer 4 (woda powierzchniowa) 

 oferta handlowa nr……………......  

 harmonogram analiz nr…………… 

 plan pobierania próbek nr…………… 

 inne..........................................................................................................................................   

 

  

..................................................     ................................................ 
 podpis Kierownika laboratorium       podpis Zleceniodawcy 

 

 
Zlecenie należy dostarczyć do sekretariatu MPWiK Sp. z o. o., znajdującego się na I piętrze 
budynku Spółki, przy ul. Pionierów 2 w Lęborku lub do Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. 
znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków  przy  ul. Pionierów 23 w Lęborku. 
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PRZEGLĄD ZLECENIA PRZEZ LABORATORIUM 
 

 
Data otrzymania zlecenia:…………………… 
 
 
 Laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia 

 Laboratorium nie posiada możliwość realizacji zlecenia 

 Zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu (formularz PO-2/F-5) 

 inne……………………………………………………    

    
 
      ………………………………… 
       Data, podpis pracownika Laboratorium 
 

 

Uwagi: .........................................................................................................................................  

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

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

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

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

 
DECYZJA: 
 
 przyjęcie zlecenia do realizacji 

 nieprzyjęcie zlecenia do realizacji 

 

 
       ………………………………… 
        Data, podpis Kierownika Laboratorium 

 


