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                      Miejskie Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Pionierów 2; 84-300 Lębork 
 

LABORATORIUM  

ul. Pionierów 23;  84-300 Lębork 

tel. 59 8634 774 

e-mail:laboratorium@wodociagi.lebork.pl 
 

 

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

 
 

ZLECENIE ANALIZY PRÓBEK  

 wewnętrzne  zewnętrzne  

Czas obowiązywania:  jednorazowe   całoroczne    od ………………do………………….     

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

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

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

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

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

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

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

Osoba uprawniona do reprezentowania Zleceniodawcy:............................................................  

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

Cel badań:  potrzeby własne  ocena zgodności z obowiązującymi przepisami 

    kontrola zrzutu ścieków przez zakłady przemysłowe  inny..................................  

Matryca:  ścieki   woda powierzchniowa   woda do spożycia   osad ściekowy  

                  inne: ............................................................................................................................  

Pobieranie próbek: 

 próbki zostaną pobrane przez Próbkobiorcę Laboratorium     

 próbki pobierze Zleceniodawca lub przedstawiciel Zleceniodawcy 

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

                                         inna .......................................................................................................   
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Sposób pobrania próbek:  ręcznie   automatycznie 

          całodobowo   jednorazowo   proporcjonalnie do czasu  

              proporcjonalnie do przepływu   w ciągu …...h/ …… próbki  

          inny……………………………………………………………… 

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

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

Punkty pobrania próbek (szczegółowy opis): 
...........................................................................................................................................................  

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

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

Zakres badań:  

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

 wg harmonogramu nr.....................  inne……………………………………………………...

            

 

UZGODNIENIA  
 
I. Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę 
 
1. Zleceniodawca 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/).  

2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania, transport oraz 

reprezentatywność próbki.   

II. Pobieranie próbek przez Próbkobiorcę Laboratorium 

1. Zleceniodawca zezwala Próbkobiorcy Laboratorium oraz pracownikom MPWiK Sp. z o.o. 

pomagającym w pobieraniu próbek, na przebywanie na wyznaczonym terenie będącym 

własnością Zleceniodawcy, podczas całego procesu pobierania próbek. 

2. Dokładne miejsce oraz punkty pobierania próbek wskazane przez Zleceniodawcę, są 

uzgodnione z Laboratorium i nie budzą zastrzeżeń obu stron. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do należytego przygotowania miejsca i punktów pobierania 

próbek, w taki sposób, żeby próbki mogły być pobrane we właściwy sposób m. in. łatwy 

dostęp do punktów pobierania, zapewniony przepływ, zapewnione bezpieczeństwo i higiena 

pracy w miejscu wykonywania zlecenia. 



Formularz PO-2/F-1  Wydanie 7 z dn. 31.12.2018 

 

Strona 3 z 6 

4. W przypadku braku możliwości pobrania próbki z winy Zleceniodawcy np. awarii urządzeń, 

braku dostępu do punktów pobierania, braku przepływu itp., Zleceniodawca jest 

zobowiązany poinformować o tym fakcie Laboratorium, przed wyjazdem Próbkobiorców 

Laboratorium do miejsca pobierania. W przeciwnym wypadku Laboratorium zastrzega sobie 

prawo naliczenia kosztów logistycznych związanych z dojazdem do miejsca pobrania. 

5. Próbki pobrane przez Laboratorium lub dostarczone przez Klienta nie są archiwizowane.  

W przypadku dostarczenia próbki w czasie uniemożliwiającym wykonanie analizy w dniu 

pobrania, próbki są przechowywane, w odpowiednich warunkach, do analizy na kolejny 

dzień roboczy.  

6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące możliwości lub prawidłowości pobierania próbek 

Zleceniodawca będzie konsultował na bieżąco z Kierownikiem laboratorium. 

III. Metody badań i przedstawianie wyników 

1. Zleceniodawca oświadcza, że wyniki będą / nie będą* wykorzystywane do oceny zgodności 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z metodami badań wykonywanymi w 

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

3. Metody badań określane w załącznikach jako „inne niż określone w przepisach prawa” są 

nieprzydatne do oceny zgodności z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku próbek pobranych przez Zleceniodawcę, Laboratorium dokonuje opisu miejsca 

i punktu pobrania na podstawie informacji uzyskanych od Klienta. Laboratorium nie ponosi 

odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu.  

5. W przypadku próbek pobranych przez Laboratorium niepewność rozszerzona wyniku 

zawiera składową dotyczącą pobierania próbek. W przypadku próbek pobranych przez 

Zleceniodawcę niepewność zawiera wyłącznie składową dotycząca analizy. Dla analiz 

nieakredytowanych Laboratorium nie podaje niepewności.  

6. W przypadku, gdy wynik analizy leży poza zakresem akredytowanym, w sprawozdaniu z 

badań, nie podaje się znaku akredytacji (A) oraz niepewności. 

7. Po zakończeniu badań Zleceniodawca otrzyma sprawozdanie z badań: pocztą / odbierze 

osobiście/inny*…………………………... 
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IV. Płatność za usługę ** 

1. Zleceniodawca upoważnia MPWiK do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.  

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

handlowej nr……………………………* 

3. Zleceniodawca otrzyma fakturę VAT pocztą / odbierze osobiście/inny*………….………… 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Zleceniodawca ma zagwarantowaną poufność badań i ochronę praw własności. 

2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Zleceniodawca wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia. 

3. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż: 

a) administratorem Państwa danych osobowych jest MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Pionierów 2 w Lęborku; 

b) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia  

i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa; 

c) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich; 

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

współpracujące  w zakresie realizacji zlecenia; 

e) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem; 

f) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z realizacją zlecenia. 

VI. Pozostałe uzgodnienia  

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

niezwłocznie przekazane Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację na działalność Laboratorium w ciągu 14 dni od 

otrzymania sprawozdania z badań. 
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3.   Zleceniodawca może uczestniczyć w badaniach w charakterze świadka, po wcześniejszym 

uzgodnieniu warunków uczestnictwa z Kierownikiem laboratorium. 

4. W sprawach nieuregulowanych w zleceniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Uwagi/dodatkowe uzgodnienia:   

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

 

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

Załączniki: 

 protokoły pobierania próbek  

 załącznik nr 1 – zakres badań próbek ścieków 

 załącznik nr 2 – zakres badań próbek wody do spożycia 

 załącznik nr 3 – zakres badań próbek osadów ściekowych 

 załącznik nr 4 – zakres badań próbek wody powierzchniowej 

 oferta handlowa nr ........................................................................................................................   

 harmonogram analiz nr .................................................................................................................  

 plan pobierania próbek nr .............................................................................................................   

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

 

 

 

 

  

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

data, podpis Kierownika laboratorium       data, 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……………………………………………………    

    

 

      ………………………………… 

         podpis pracownika Laboratorium 

 

 

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

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

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

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

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

 

DECYZJA: 
 
 przyjęcie zlecenia do realizacji 

 nieprzyjęcie zlecenia do realizacji 

 

 

       ………………………………… 

              podpis Kierownika Laboratorium 

 


