ZARZĄDZENIE

Nr

+ l20l8

z dnia 05 listopada 2()18 r.
Dvrektora Krajoł,ego Centrum }Iodowli Zu,ierząt rł, Warszarłie
rv sprarvie zasad pobierania i rvysokościoplat za uslugi świadczone
Prz€Z Laboratorium Oceny-Mlek;,:;ir1.:ił:[3;,,;T#Tn*"yjnc z/s lr parzniewie
Z.aruądza się. co następqje:

§1

1. Za usługi śrliadczone przcz Laboratorium Ocenv Mleka KCHZ Laboratoriunr
Rt[crencrjnt ł/.. rr Parrnięlr ic:

Stalłka
rł,Pl,N

Rodzaj rrsłrrgi

1) Oznaczanie składu chenlicznego

2)

nrleka na apalacie C]onlbilbss w 1 próbie

\\rl,kor-ranie testu na obecnośćantl,biotl,kórv i
rł,nlleku rv ] prtibie

3) Oztaczenie

punktu zanlarzania nlleka nletoda krioskoporr,ą ri,

4) Określenie ogcilne| liczb_v drobnoustlojórv

a)
b)

innlch substancji lranlujacl.ch

na aparacic BactoScan

metodą posie,uvu

wl

FC-

próbie

r,l,

i próbie

u

1

próbie

15,00

l5,00
25,00

] lni. nllektr:

nlekii:
litr
b) 0.5 litra
6') MIeko \vzofco\re odtłuszczone - 0.5 litra
7) Nlleko \vzorco\łe na l.KS - 0^5 litra
8) Zestaw prób:
a) kalibracvjnvch na tłuszcz j suc|ra mase (2* 10 prilbek)
b; kalibrac_vjnvch na bialko i ]aktoze (2x 10 pl,óbek)
c] kaliblacl,jnl,ch na zarvartość mocznika (]ł8 próbek)
d) kalibracr.inych na LKS (2* 10 próbek)
e) kalibracyinvch na punkt zamar zania (3 '' l0 priibek )
t) rvzorcoł,vch na O1,1) (50 nróbek)
g) rłzorcor,ł,_vch na punkt zamatzania mleka (_r0 plóbek)
9) Oznaczenie tl]-lszczu ll-]etodą grarł,inrct1,1,czt-tt1 Rose Goetlieba rr 1 próbie
i 0) Oznaczenie tłtlszczu metodą techniczną Gerbera rv 1 próbie
11) Oznaczcnie białka netoda nriareczkorva K_r,eld ila r.r 1 próbie
J2) Oznaczanie nrocznika l]letoda e]]zv1],]atvczną r,r ] plólrie
1j ) Oznaczenie suchei rnas_v l]]etoda \Ą.agowa \Ą, l próbic
1.1) Zeslaw prób na _skład nrJeka (tłrrszcz. suc]rą nasę. białko i laktoze) do
porórvnari rnięclz1,labclratoryjnvch z opracor.vanicm rłł,l-tiktjw 1J* 10 plilbek)
| 5) ZestŁr§ prób na zar.vallość nrocznika rł, mleku t1o portlrvntrIi
miedzylaboratoly jnych z opracor.vaniem rr,ltikórr, (l *8 próbek)
1 6) Zestall, pr,ób na punkt zanlat,zania mleka do porilrłnai
niędzvlaboratclrvinvclr z opracorraniem rł,vlrikólv (1*l0 próbek )
1 7 ) Zestar,v prób na zawartośćtłuszc,zrL rr, śmietarccdo porcirł nan
tniedzvlaboratorl, jnych z opracrrrł,anienl rł,ylrikrirv ( l + j próbekj
,,r, nlleku do porórvnaIi
1 8) Zcstarv priib na liczbę konrórek _§omatycznvcI,]
nried,.1 labtlI,atory jnvch z opracou,aniem r.ł ynikór,v ( 1 * 10 próbek1

15,00
70,00

5) Nlleko r,vzolcorve do o]<reślania składrL chen,iicznego

al

1

100,00
80.00
80,00
80,00
500,00
500,00

4l0,00
.ll0,00
4r0,00
560,00

5ó0,00
190,00
25,00
155,00
70,00
.t0,00

500,00

4l0,00
410,00
,l10,00

4t0,00

i)

Stawki za usługi wymienione w pkt.

rarrrach jednorazowego zlecenia.

l

l

ppkt. 1 - 4 tabeli dotyczą usług wykonywanych w

1-

4 tabeli

- w przypadku realizowania

ż) Za

usŁug| rłrymienione

3) Do

usług wymienionych w puŃtach 5 -8 i puŃtach 14 - l8 dolicza się koszty wysyłki.

w pkt,

ppkt.

długotcrminowych obowiązują ceny umowne.

umów

§2
1) Opłaty, o których mowa w §1 pobierane są na podstawie wystarvionych faktur VAT, z
obowiązującym podatkiem VAT.

1)

W przypadku opóźnienia w płatrrościach. o któlych mowa

w wysokości ustawowej.

w

§2 pkt. 1) będą naliczane odsetki

2)

Opłaty za usługi mogą byc wnoszone za pośIednictwem poczty, baŃu lub bezpośrednio w
kasie usługodawcy.

§3
Nie uiszczenic przez usługobiorcę opłat za usługi wymienione w §'l i §2 w terminie
okreśJonynr na fakturze VAT stanowi dla usługodawcy podstawę dla wstrzymania świadczenia

l)

usług.

§4

Ustalone przez Krajowe Centrunr Hodowli Zwieruąt wysokości opłal za świadczone przez
Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie mogą w ciągu
roku ulec zmianie stosownie do wzrostu wskaźnika inflacji, wzrostu cen nośników, energii, wody,
kosztów transportu oraz wzrostu pozostałych kosztów rłynikających z bieżącej działalności
laboratorium-

Zarządzenie wchodzi

§5
wzyciezdniem l stycznia2019 roku.

