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Zlecenie jednorazowe Nr* .......
Dane Zleceniodawcy
w załączeniu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego**
.......................................

Adres:
......................................................
.....................................................
NIP ..............................................

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Pl. J. Piłsudskiego 5
11-400 Kętrzyn

§1
1.Zlecam wykonanie pomiarów i oceny poziomu dźwięku A w pomieszczeniach zgodnie z metodami
stosowanymi w Laboratorium PSSE w Kętrzynie przedstawionymi do wglądu:
 Załącznik Sekcji Badań Środowiska Pracy Laboratorium nr 2 z dnia …….................................
Cel badania: przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie / inne **.
§2
1. Laboratorium zapewnia, że ma możliwości i środki, aby wykonać zlecone badania w zakresie
określonym
w załączniku dotyczącym metod badań.
2. Wykonanie pomiarów w pomieszczeniach zostanie wykonane przez pracowników Sekcji Badań
Środowiska Pracy Laboratorium PSSE w Kętrzynie.
3. Identyfikacja miejsc wykonanie pomiarów zostanie określona w protokole z wykonania pomiarów
w uzgodnieniu z osobą określoną w § 5 niniejszego Zlecenia.
§3
1. Pomiary w pomieszczeniach zostaną wykonane w dniu ....................................................................
2. Laboratorium przedstawia stwierdzenie zgodności wyniku badania z wymaganiem / specyfikacją*
w sprawozdaniu z badań zgodnie z instrukcją I-04/PO-SBŚP-03 „Stwierdzenie zgodności
wyników badań z wymaganiami, zasada podejmowania decyzji”, na życzenie Zleceniodawcy
określone w niniejszym zleceniu: podawać / nie podawać.** jeśli „podawać”, Zleceniodawca
podaje wymaganie/kryterium stwierdzenia zgodności oraz ustala zasadę podejmowania decyzji:
………………………………………………………………………………………………………..
Zasada podejmowania decyzji:
 Prostej akceptacji - bez uwzględniania niepewności
 Akceptacja (zgodność) - uzyskany wynik mieści się w granicy danej tolerancji. Ryzyko błędnej
akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji
 Odrzucenie (niezgodność) – wynik jest poza granicą tolerancji. Ryzyko błędnego odrzucenia
wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji
 Pasma ochronnego – z uwzględnieniem niepewności
 Akceptacja (zgodność) - pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej , a wynik
znajduje się w strefie akceptacji. Ryzyko błędnej akceptacji wyniku wynosi do 2,5%
 Odrzucenie (niezgodność) – pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej, a wynik
znajduję się w strefie odrzucenia. Ryzyko błędnego odrzucenia wyniku wynosi do 2,5%
 Warunkowa Akceptacja (warunkowa zgodność) - pasmo ochronne stanowi wartość niepewności
rozszerzonej, a wynik znajduję się w paśmie ochronnym przy odpowiedniej Stefie
akceptacji/odrzucenia, jednak część przedziału niepewności pomiaru przekroczyła granicę
tolerancji. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%
 Warunkowe odrzucenie (warunkowa niezgodność) – pasmo ochronne stanowi wartość
niepewności rozszerzonej, a wynik znajduję się poza granicą tolerancji, jednak część rozszerzonego
przedziału niepewności pomiaru znajduje się w polu tolerancji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi
do 50%
 Inna , np. określona przez Zleceniodawcę…………………………………………………………..
Zleceniodawca akceptuje uzgodnioną z Laboratorium zasadę podejmowania decyzji.
3. 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 wobec Zleceniodawcy, zawartych w Zleceniu.
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4. Laboratorium podaje niepewność w sprawozdaniach z badań, gdy normatyw higieniczny mieści się
w przedziale obejmującym wynik badania ± niepewność, w pozostałych przypadkach na życzenie
Zleceniodawcy określone w niniejszym zleceniu: nie podawać / podawać**.
5. Sprawozdanie z badań zostanie:
5.1.sporządzone w terminie ......... dni od wykonania pomiarów,
5.2.przekazane Zleceniodawcy po opłaceniu faktury i przesłane pocztą / inny sposób**...........................
§4
1. Zleceniodawca akceptuje koszt realizacji zlecenia sporządzony w oparciu o cennik – Załącznik nr 1
z dnia …... przedstawiony do wglądu.
2. Zleceniodawca oświadcza, że należność za badania opłaci na rachunek bankowy PSSE w Kętrzynie
podane na fakturze VAT.
3. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającą z faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienia.
4. Zleceniodawca oświadcza, że nie / jest płatnikiem VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP...............................
§5
1. Zleceniodawca zapewnia, że udostępni pomieszczenia, w których mają być wykonane badania.
Ponadto zapewnia, że umożliwi wykonanie pomiarów w najniekorzystniejszych warunkach
akustycznych oraz przy całkowitym wyłączeniu urządzeń będących źródłem hałasu.
2. Obecność Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej w dniu wykonywania pomiarów jest
obowiązkowa z uwagi na konieczność podpisania protokołów z badań oraz udzielenia informacji
niezbędnych do realizacji zlecenia.
§6
1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi, co do zakresu wykonanych badań do Zleceniobiorcy
w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Laboratorium rozpatruje skargi zgłaszane
na piśmie.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiana niniejszego Zlecenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zapoznałam/em się z „klauzulą informacyjną” na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszego zlecenia zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich
poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z wykonania badań i
spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
* wypełnia Laboratorium
** niepotrzebne skreślić

...............................................
Zleceniobiorca
data, podpis

.................................................
Zleceniodawca
data, podpis

