Kolorem czerwonym podano przykładowe informacje umieszczane w formularzu Protokołu uzgodnień
Protokół uzgodnień
Załącznik do Umowy-zlecenia Nr 504/PB..../S/16
Strony ustalają dodatkowe warunki umowy:
1. Przedmiot badań: ………………………………………………….………………………………………………….
………………….)
3. Badane cechy, metody badawcze, dokumenty odniesienia, niepewność wyniku badania
Informacje podawane w tym punkcie powinny być dostosowane do przedmiotu umowy. Mogą zostać podane w formie
tabeli lub tekstu, albo zamieszczone w załączniku do protokołu uzgodnień. Przykład tabeli:
Właściwe
zaznaczyć X

Badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Obecność rotawirusów i adenowirusów
Metoda immunochromatograficzna (test paskowy)
Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna,
Zakres: (0,02 - 50) mg/m3 Metoda płomieniowej
absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PB-12/PMP, wydanie 2 data wydania 19.11.2015 r.
na podstawie instrukcji producenta testu
PN-79/Z-04066.02
PB-5/PŚP(PBW), wydanie 4
data wydania 27.08.2009

* Informacje dotyczące niepewności wyniku badania dostosowujemy do treści umowy
Dla metod jakościowych nie podaje się niepewności wyniku badania i tytuł punktu składa się z trzech elementów.
Dla metod ilościowych umieszcza się tekst:
Klient ustala, że niepewność wyniku badania dla metod ilościowych podawana będzie:
 zawsze
wartościami granicznymi.
Uwaga: W oszacowanej niepewności nie uwzględnia się niepewności związanej z pobieraniem próbek.*
Cały zakres badań wykonywanych przez OL (w tym metod akredytowanych) wraz z charakterystyką metod jest
dostępny na stronie internetowej PSSE w Słupsku …(podać aktualny adres www.)
4. Dokumentacja przekazana przez klienta: Np. Protokół poboru próbek na zlecenie klienta zewnętrznego
.......karta charakterystyki substancji chemicznej ..........................
5. Ustalenia dotyczące podwykonawców: ...................................................................................................
6. Zleceniodawca ma prawo do postępowania wyjaśniającego. Skargi należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni
od otrzymania sprawozdania z badań.
7. Zleceniodawca lub przedstawiciel klienta ma prawo do uczestniczenia w zleconych przez niego badaniach na
warunkach określonych w procedurze PO-08 Ochrona praw własności klienta oraz do wglądu w dokumentację
z badań.
8. Sposób przekazywania informacji Zleceniodawcy o realizacji zlecenia (osoba wskazana przez Zleceniodawcę do kontaktu)
....Adam Kowalski..tel. 059-8426666................................................................................................................................
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania sprawozdania z badań w terminie do 29 lutego 2016.r.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania sprawozdania z badań w formie pisemnej, pocztą-przesyłką
poleconą, lub w innej formie (podać jak? i kto uprawniony jest do odbioru )* .....odbiór osobisty Adam Kowalski....
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności z przeprowadzonych badań oraz faktu ich zlecenia.
Laboratorium może odstąpić od zasady zachowania poufności w przypadku stwierdzenia obecności .............
12. Ustalenia dotyczące poboru próbki
...............................próbki zostaną pobrane i dostarczone przez przedstawiciela zleceniodawcy,/próbobiorcę PSSE Słupsk/ .....................
Próbka powinna spełniać wymagania normy .......... Zleceniodawca podtrzymuje zlecenie nie podtrzymuje zlecenia
w przypadku stwierdzenia odstępstw w stanie próbki od wymogów normy,
13. Zleceniodawca wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na wykorzystanie wyników badań do analiz lub publikacji.
14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (…) zleceniodawca potwierdza, że
przed zawarciem umowy został poinformowany, że administratorem danych, które podał w umowie-zleceniu staje się
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8. Swoje dane podał
dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu: określenia właściciela próbek, uwiarygodnienia danych
przekazanych w umowie-zleceniu, kontynuowania współpracy w trakcie realizacji zlecenia, wystawienia rachunku za
badania. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy
prawa. Zleceniodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
15. Inne uzgodnienia ........Zleceniodawca prosi o wystawienie dla niego 2 egzemplarzy sprawozdania z badań
i przekazanie jednego z nich do Sekcji Higieny Żywności,...........................................
........................................................
Podpis Zleceniodawcy
Np. Jan Kowalski, Adam Malinowski

...................................................................
Data i czytelny podpis przedstawiciela Zleceniobiorcy
15.02.2016 (Podpis przedstawiciela Laboratorium)

* - niepotrzebne skreślić
F2/I-01/PO-02:E5

......1.../.....1....(strona/stron)

