PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W KUTNIE
99-300 Kutno ul. Przemysłowa 4
tel. (024) 254 20 80 fax (024) 254 28 44 e-mail:laboratorium@pwik.kutno.pl

LABORATORIUM

Numer
zlecenia:

ZLECENIE WYKONANIA
ANALIZY WODY
Kutno dn.………………..

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

(Nazwa Firmy lub Imię, Nazwisko, Adres)

………………………………………

Przedsiębiorstwo Wodociągów

……………………………………..

i Kanalizacji Sp. z o. o.

………………………………….....

ul. Przemysłowa 4

Nr NIP

…………….………………..

Telefon kontaktowy

99 - 300 Kutno

……………………..

Zlecam wykonanie badań mikrobiologicznych/fizyko-chemicznych* wody w zakresie deklarowanym
w Tabeli nr 1
Miejsce pobrania próbki …..……………………………………………………..............................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
Cel badania
□ odbiór końcowy przyłącza wodociągowego
□ potrzeby własne klienta
Sposób pobrania próbki
□ próbka pobrana przez personel Laboratorium (doliczamy koszty transportu)
□ próbka pobrana i dostarczona przez klienta
Forma przekazania sprawozdania z badań i faktury
□ osobiście w siedzibie PWiK Sp. z o.o.
□ wysłane pocztą na wskazany adres

* niepotrzebne skreślić
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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W KUTNIE
99-300 Kutno ul. Przemysłowa 4
LABORATORIUM

tel. (024) 254 20 80 fax (024) 254 28 44 e-mail:laboratorium@pwik.kutno.pl

Tabela 1. Zakres badania (wybrane parametry proszę zaznaczyć - x)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Badanie fizykochemiczne
9. azotany □ wg. PB/F/03 wyd. II z dn.04.01.2016
1. barwa wg. PN-EN ISO 7887:2012
□
□ wg. PN-82 C-04576.08
2. mętność wg. PN-EN ISO 7027-1: 2016-09
□ 10. mangan wg. PB/F/04 wyd. II z dn.04.01.2016
3. odczyn pH wg. PN-EN ISO 10523:2012
□ 11. żelazo wg. PB/F/05 wyd. II z dn.04.01.2016
4. przewodność wg. PN-EN 27888: 1999
□ 12. siarczany wg. PB/F/06 wyd. II z dn.04.01.2016
5. zapach wg. PB/F/09 wyd. III z dn.03.01.2018
□ 13. chlorki wg. PN-ISO 9297:1994
6. smak wg. PB/F/09 wyd. III z dn.03.01.2018
□ 14. twardość wg. PN-ISO 6059 :1999
7. amonowy jon wg. PB/F/01 wyd. II z dn.04.01.2016 □ 15. chlor wolny wg. PB/F/08 wyd. III z dn.25.11.2016
8. azotyny wg. PB/F/02 wyd. II z dn.04.01.2016
□ 16. inne
Badanie mikrobiologiczne
1.Liczba bakterii grupy coli wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
2.Liczba Escherichia coli wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
3.Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) wg. PN-EN ISO 7899-2:2004
4.Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22±2ºC wg. PN-EN ISO 6222:2004
Laboratorium informuje:
1. Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie posiada certyfikat System Zarządzania Jakością wg Normy
PN-EN ISO 9001 oraz posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o którym mowa w art. 12 ust. 4
z dnia 7 czerwca 2001 r. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123
poz. 858 z późniejszymi zmianami) - Decyzja znak: PSSE/HK/MW/4611/38/17 z dnia 28.12.2017 r.
2. Zleceniodawca ma zagwarantowaną poufność badań.
3. W przypadku próbek pobranych samodzielnie przez klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie próbek
i miejsce pobrania.
4. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji do 14 dni po otrzymaniu Sprawozdania z badań.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, przy
ul. Przemysłowej 4. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w PWIK Sp. z o.o. w Kutnie: ul. Przemysłowa 4,
99-300 Kutno email: iod@pwik.kutno.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia na badanie wody.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. art. 6 ust. 1 lit. b. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane wyłącznie
podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres pięciu lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia. Ma Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych
osobowych Pani/Pana jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczenie zleceniodawcy:
1. Wyrażam zgodę na wykonanie badania proponowanymi metodami stosowanymi w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie.
2. Koszty badania są mi znane i upoważniam zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
3. Zobowiązuję się uiścić należność za wykonane Zlecenie przelewem na konto PWiK Sp. z o.o. w Kutnie po otrzymaniu
faktury.
4.Wyrażam zgodę na przekazywanie wyników do PPIS - dotyczy producentów wody

□ TAK

□ NIE
…………………………………
(podpis Zleceniodawcy)

Wypełnia Zleceniobiorca
Termin pobrania/dostarczenia* próbki ustalono na
dzień:
( Podpis przyjmującego Zlecenie)

Dokonano przeglądu i dopuszczono do realizacji

(Data i podpis Kierownika Laboratorium)

Dodatkowe uzgodnienia w trakcie realizacji zlecenia: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Data i podpis)

Odebrano sprawozdanie z badań nr S/PWIK/66/……../…….. i Fakturę nr LAB….…./………… dnia……...

Wysłano pocztą dnia………………………
* niepotrzebne skreślić
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……….…….…..……………………
(czytelny podpis odbierającego)

