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1. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nadany numer
zamówienia w
Rejestrze
ZWP Emitor

Nazwa
Adres
Nr NIP i REGON
Osoba kontaktowa

Imię i Nazwisko:…………………………… Tel. ……………………. e-mail: …………………

Nr kodu zakładu
Zamawiającego
w ZWP Emitor

2. W przypadku gdy „Przegląd zamówienia” staje się Zamówieniem proszę uzupełnić poniższe informacje:
a/ według oferty nr ……………… z dnia
Koszt wykonanych badań

b/ według załączonego aktualnego cennika Wykonawcy
c/ według ustalonej kwoty netto: ……………….. …PLN + Podatek VAT 23%

Terminy realizacji
Termin i sposób płatności

Termin pobierania próbek: …………………………..
Forma płatności: przelew / gotówka (niepotrzebne skreślić)

Termin przekazania raportu: ………………………
Termin płatności: ……………………

3. OPIS ZAMAWIANYCH DO BADAŃ OBIEKTÓW lub INSTALACJI:
Nr
obiektu

Cel badanej próbki

Źródło emisji / miejsce pobrania próbki / rodzaj urządzenia redukującego /

Obszar regulowany
prawnie

Obszar nie
regulowany prawnie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. BADANIA WYKONANE ZOSTANĄ ZGODNIE Z METODAMI STOSOWANYMI W LBP ZWP EMITOR
Rodzaj badania
Strumień objętości gazów A
Stężenie pyłu/ Emisja A

Zakres

Metoda badawcza

>10 Pa
0,001÷100 g/m3

PN-Z-04030-7:1994R
PN-Z-04030-7:1994R

1

2

3

Stężenia i emisja gazów:
NO A (CLD)
NOx A (CLD)
SO2 A (NDIR)
CO A (NDIR)
CO2 A (NDIR)
CO A (elektrochemiczna)
O2 A (elektrochemiczna)
CO A (FTIR)
SO2 A (FTIR)
NO A (FTIR)
NO2 A (FTIR)
O2 A (cela cyrkonowa)
HCl A (FTIR)
HF A (FTIR)
N2O A (FTIR)
NH3 A (FTIR)
CO2 A (FTIR)
O2 A (paramagnetyczna)
TVOC A (FID)
Skuteczność odpylania A

5,0÷4000 mg/m3
7,0÷5000 mg/m3
10,0÷6000 mg/m3
3,0÷6000 mg/m3

PN-ISO 10396:2001R

0,5÷22%
300÷25000 mg/m3

2,0÷21%
3,0÷50000 mg/m3
4,0÷4500 mg/m3
3,0÷1000 mg/m3

3,0÷200 mg/m3
2,0÷22%
3,5÷110 mg/m3
2,0÷24 mg/m3
3,0÷350 mg/m3

PN-ISO 10396:2001R
Procedura badawcza
PB/LBP/08 wydanie 1
z dnia 19.06.2017 r.

1,0÷75 mg/m3
0,5÷30%
2,0÷21%
3,0÷500 mg/m3
0,001÷100 g/m3

PN-ISO 10396:2001R
PN-EN 12619:2013R
PN-Z-04030-7:1994
PN-87/M-34129
Metoda A

Stężenia i emisja gazów składowiskowych:
CH4 A (IR)
CO2 A (IR)
O2 A (elektrochemiczna)
Prędkość przepływu A

0,5÷40%
0,5÷25%
2,0÷25%
0,1÷20,0 m/s

PB/LBP/01
wydanie 8 z dnia
24.05.2018 r.

4

Numer obiektu
5
6

7

8

9

10
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*
Rodzaj badania

Metoda badawcza

1
2
3
Pobieranie próbek i emisja z obliczeń:

Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Fe, Mn,
Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V A
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V A
Hg A
A

4

Numer obiektu
5
6

7

8

9

PN-Z-04030-7:1994
PN-EN 14385:2005R
PN-EN 13211 + AC:2006R

PCDD/PCDFs oraz PCB typu dioksyn
HCl A
HF A
Indywidualne gazowe związki organiczne z
zastosowaniem węgla aktywnego A

PN-EN 1948-1:2006R

Związki organiczne A
WWA A

PN-Z-04008-4:1999R

PN-EN 1911:2011R
ISO 15713:2006R
PN-EN 13649:2005RW

ISO 11338-1:2003R

Amoniak, siarkowodór i kwas siarkowy.
Metoda aspiracyjna. A
Amoniak, siarkowodór i kwas siarkowy
(z obliczeń) A

PB/LBP/06 wydanie 4
z dnia 19.06.2017 r.

Oznaczanie zawartości:
Kadm A
Cynk

A

Ołów

A

PN-Z-04254:1997

Formaldehyd
Amoniak
HCl

A

PN-76/Z-04045-04

A

PN-71/Z-04041

A

PN-EN 1911:2011R

A – oznaczenie akredytowane (Certyfikat akredytacji AB 833)
N – oznaczenie nieakredytowane
* - wybrane zaznaczyć „X”
R – metodyki referencyjne stosowane dla obiektów w obszarach regulowanych prawnie

5. BADANIA PODZLECANE:
BADANIA PODZLECANE DO INNEGO LABOLATORIUM

Rodzaj badania

Metoda badawcza

*Akredytacja
TAK
NIE

6. INNE UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UWAGI :

Podwykonawca
Nazwa
Nr akredytacji

Uwagi
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UWAGA: Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że własne pobranie próbek, a także zlecenie badań metodami
innymi niż referencyjne oraz nie objętych zakresem akredytacji Naszego Laboratorium może skutkować, że wyniki
mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
7. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE RAPORTU Z BADAŃ:
a/ Informacja o niepewności pomiaru *
- nie wymagana przez Zamawiającego
- umieszczana w raporcie na życzenie Zamawiającego
- wymagane regulacjami prawnymi (podać w raporcie identyfikację regulacji prawnej)

Niepewność metody określono, jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%,
niepewność uwzględnia etap pobierania próbki.
Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbki.
b/ Przedstawienie stwierdzenia zgodności * : TAK

lub

NIE

UWAGA: W przypadku nie stwierdzania zgodności nie wymagane jest określanie zasady podejmowania decyzji.
c/ Zasada podejmowania decyzji :
- według zasady stosowanej przez Wykonawcę: Laboratorium stosuje zasadę podejmowania decyzji opartą na prostej akceptacji biorąc pod uwagę wynik
bez uwzględniania niepewności. Zasada prostej akceptacji polega na bezpośrednim porównaniu wyniku badania (bez uwzględnienia niepewności pomiaru)
z przedstawionymi przez Zleceniodawcę wymaganiami. Gdy wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy wartości dopuszczalnej laboratorium stwierdza
jego zgodność. Laboratorium stwierdza jego niezgodność, gdy wynik znajduje się powyżej ustalonej granicy wartości dopuszczalnej. Określenie zgodności
lub niezgodności uzyskanego wyniku obarczone jest 50% ryzykiem błędnej akceptacji lub odrzucenia.
- według życzenia Zamawiającego: opisać zasadę lub podać z czego wynika (np. numer decyzji administracyjnej ) ……………………………………..

- według wymagań Regulatora prawnego (podać akt prawny) ………………………………………………………………………………
- Inne wymagania : opisać zasadę - ………………………………………………………………………………………………………….

d/ Inne informacje niezbędne do sporządzenia raportu przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego:
- dane o pracy badanego obiektu,
- dane o urządzeniach redukujących zanieczyszczenie na badanym obiekcie,
- dane o procesie technologicznym i używanych materiałach na badanym obiekcie,
- czasy pracy badanego źródła emisji,
- inne informacje umożliwiające sporządzenie raportu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub regulatora prawnego.
* - wybrane zaznaczyć „X”

Zamawiający został poinformowany, że organ decyzyjny może mieć inną zasadę podejmowania decyzji
o zgodności lub niezgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:
A. Zamawiający:
ma prawo uczestniczyć w badaniach; w miejscu poboru
oraz w laboratorium.
wyraża zgodę na ewentualne podwykonawstwo badań
ma prawo złożenia skargi, przed, jak i na każdym etapie
realizacji zamówienia
termin składania skargi: do 14 dni po zaistnieniu zdarzenia
ma obowiązek udostępnić obiekt do badań w uzgodnionym terminie

B. Wykonawca:
gwarantuje wykonanie badań zgodnie
z obowiązującymi normami i aktami prawnymi
zapewnia poufność wszystkich informacji związanych
z badaniami
gwarantuje pełną bezstronność wykonywanych badań
pozwala na kopiowanie raportu z badań tylko
w całości.

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. obowiązujących przepisów.
10. PODPISY STRON:
Akceptuję wyżej wymienione warunki

………………………………………
Data i podpis Przedstawiciela ZWP Emitor

………………………………………
Data i podpis Zamawiającego

