
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 

z dnia 14.02.2018 

Zlecenie wykonania badania wody nr:………………../ZB/............. 

                                                                         (wypełnia Laboratorium) 

 
 

………………………………….., dnia………………………….. 

Zleceniodawca (dane do faktury): 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy…………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

NIP/PESEL……………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu………………………………………………………... 

Tel/fax…………………………………………………………………….. 

Zleceniobiorca: 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.         

ul. Krakowska 85 

32-065 Krzeszowice 

 

Forma przekazania Faktury i Sprawozdania z badań:        

      odbiór w siedzibie Laboratorium  

      przesyłka drogą pocztową/elektroniczną na adres: ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zakres badania (wpisać liczbę analiz w okienku po lewej stronie wybranego parametru): 

Badany parametr Badany parametr Badany parametr Badany parametr 

 Bakterie grupy coli  Smak  Mętność  Mangan 

 Escherichia coli  Zapach  Jon amonu  Żelazo 

 Enterokoki 

(paciorkowce kałowe) 
 Barwa  Azotany  Chlor wolny 

 Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22oC 
 

Stężenie jonów wodoru 

(pH) 
 Azotyny  Twardość ogólna 

 Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 36oC 
 Przewodność elektryczna  Utlenialność z KMnO4   

 

Nazwa obiektu; dokładny adres poboru próbki:………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Cel badania: 

     celem przedłożenia jednostce kontrolującej 

     na użytek własny 

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

     wewnętrzna kontrola jakości wody do spożycia zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

 wyrażam zgodę                                   

                 nie wyrażam zgody 
na przekazanie wyników badań przez Laboratorium do PPIS 

 

Ogólne warunki realizacji zlecenia: 

1. W przypadku próbek dostarczonych do analizy - Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające 

z niewłaściwego pobierania próbek przez Zleceniodawcę i odpowiada za próbki od chwili ich przyjęcia do badania. 

2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań. 

3. Działając zgodnie z art. 24 i 25 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zawarte 

w niniejszym zleceniu dane osobowe zbierane są wyłącznie do celów wystawienia Sprawozdania z badań i faktury za wykonanie 

określonej usługi. Zleceniodawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych. 

4. Zleceniodawca akceptuje zakres, metodykę i cenę badań – informacje dostępne w Laboratorium Spółki i na stronie 

www.wikkrzeszowice.pl w zakładce LABORATORIUM. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić należność za wykonaną usługę w kwocie i terminie wyznaczonym na fakturze. 

 

Uwagi i ustalenia z Klientem:………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

..…………………………………….. 

(podpis Zleceniodawcy)              

http://www.wikkrzeszowice.pl/

