
ZIFZ{DZENIE Nr 1112O22

DYREKTORA KRAJOWEGO CENTRUi,T HODOWLT ZWERZAT
z dnia 8 grudnia 2O22roku

w sprawie zasad pobierania i wysokoici oplat za uslugi Swiadczone
przez Laboratorium Oceny itleka KCHZ Laboratorium Refierencyjne y's w

Pazniewie od 01 .01.2023 do 31.12.2023 roku

Zazqdza siq co nastqpuje:

s1
1. Za uslugiSwiadczoneprzez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium

Referencyjne zy's w Pazniewie:

Rodzaj uslugi Stawka
w PLN

1\ Oznaczanie sktadu chemicznego mleka na aparacie Combifoss w 1

or6bie 17.00
2) \Afukonanie testu na obecnoS6 antybiotyk6w i innych substancji

hamuiacych w mleku w 1 pr6bie 17.00
3) Oznaczenie punktu zamarzania mleka metodq krioskopowq w 1

o16bie 32,00
4) OkreSlenie og6lnej liczby drobnoustroj6w w 1 ml. mleka:

a) na aparacie BactoScan FC+ w 1 probie
b) metoda oosiewu w 1 or6bie

17,00
79,00

5) Mleko wzor@we do okreSlania sktadu chemicznego mleka:
a) 1 litr
b) 0,5 litra

110,00
90.00

6) Mleko wzorcowe odtluszczone - 0,5 litra 90,00
7\ Mleko wzorcowe na LKS - 0,5 litra 90,00
8) Zestaw pr6b:

a) kalibracyinych na ttuszcz i sucha mase (2*10 probek) 557,00
b) kalibracyjnych na bialko i laktoze (2*10 pr6bek) 557.00
c) kalibracvinvch na zawarto6c mocznika (2*8 or6bek) 452,00
d) kalibracvinvch na LKS Q*10 probek) 452,00
e) kalibracvinvch na punkt zamarzania (3*10 probek) 452,00
0 wzorcowvch na OLD (50 pr6bek) 630,00
q) wzorcowych na punkt zamarzania mleka (50 pr6bek) 630,00

9) Oznaczenie tluszczu metodq grawimetrycznq Rose - Goetlieba w 1

pr6bie 210,00
10)Oznaczenie ttuszczu metoda techniczna Gerbera w 1 probie 32,00
11)Oznaczenie biatka metoda miareczkowa Kyeldahla w 1 pr6bie 173,00
12\Oznaczanie mocznika metodq enzymatyczna w 1 pr6bie 79,00
13)Oznaczenie suchei masv metoda waqowa w 1 pr6bie 47.00
14)Zestaw pr6b na sklad mleka (tfuszcz, suchq mase, biatko i laktozq) do

por6wnarl miqdzylaboratoryjnych z opracowaniem wynik6w ( 1 
. 

1 0
pr6bek)

557,00

1S)Zestaw prob na zawarto66 mocznika w mleku do por6wnafi
miedzvlaboratoryinvch z opracowaniem wvnik6w (1 *8 probek) 452,00



16)Zestaw pr6b na punkt zamarzania mleka do por6wnafi
miedzylaboratoryinych z opracowaniem wynik6w (1"10 pr6bek ) 452,00

17)Zestaw pr6b na zawarto66 ttuszczu w Smietance do por6wnari
miqdzylaboratoryjnych z opracowaniem wynik6w (1"5 pr6bek) 452,00

18)Zestaw prob na liczbq kom6rek somatycznych w mleku do por6wnan
migdzylaboratoryinych z opracowaniem wynik6w (1 *1 0 pr6bek) 452,00

19) Stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacjq lub wymaganiem w 1 pr6bie 116,00

1) Stawki za uslugiwymienione w pkt. 1 ppkt. 1 - 4 tabelidotyczq uslug wykonywanych w
ramach jednorazowego zlecen ia.

2) Zaustugi wymienione w pkt. 1 ppkt. 1 - 4 tabeli -w przypadku realizowania um6w
dlugoterminowych obowiqzujq ceny umowne.
3) Do uslug wymienionych w punktach 5 -8 i punktach 14 - 18 dolicza siq koszty wysytki.

s2
1. Op+aty, o kt6rych mowa w $1 pobierane sq na podstawie wystawionych faktur VAT, z

obowiqzujqcym podatkiem VAT.
2. W przypadku op62nienia w ptatno6ciach, o kt6rych mowa w 52 pkt. 1. beda

naliczane odsetki w wysoko6ci ustawowej.
3. Oplaty za uslugi mogq by6 wnoszone za poSrednictwem poczty, banku lub

bezpo6rednio w kasie usfugodawcy.

s3
Nie uiszczenie pzez usfugobiorcq oplat za uslugiwymienione w $1 i $2 w terminie
okreSlonym na fakturze VAT stanowidla uslugodawcy podstawq dla wstzymania
Swiadczenia usfug.

s4
Ustalone przez Krajowe Centrum Hodowli ZwierzqtwysokoSci oplat za Swiadczone przez
Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne zy's w Pazniewie mogq w
ciqgu roku ulec zmianie stosownie do wzrostu wska2nika inflacji, wzrostu cen noSnik6w
energii, wody, koszt6w transportu orazwzrostu pozostalych koszt6w wynikajqcych z
bie2qcej dziatalnoSci laboratorium.

s5
Zarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem 't stycznia 2023 roku.
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