
ZAPZ.ADZENIE Nr 11 12022
DYREKTORA KRAJOWEGO CENTRUM HODOWLT ZWTERZAT

z dnia 08 grudnia 2022

w sprawie zasad pobierania i wysoko6ci oplat za uslugi Swiadczone
przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w

Parzniewie od 01 .01.2023 do 31 .12.2023 roku

Zarzqdza sig co nastgpuje:

s1
1. Za ustugi Swiadczone pzez Laboratorium Oceny tVlleka KCHZ Laboratorium

Referencyjne zls w Parzniewie:

Rodzaj uslugi Stawka
w PLN

1) oznaczanie skladu chemicznego mleka na aparacie comoiross w t
probie 17.00

2) Wykonanie testu na obecno6c antybiotyk6w i innych substancji
hamuiAcyci w mleku w 1 pr6bie 17,00

3) Oznaczenie punktu zamarzania mleka metodq krioskopowq w 1

probie 32,00
4) OkreSlenie ogolnej liczby drobnoustrojow w 1 ml. mleka:

a) na aparacie BactoScan FC+ w 1 probie
b) metodA posiewu w 1 probie

17,00
79,00

s) Mleko wzorcowe do okre6lania skladu chemicznego mleka:
a) 1 litr
b) 0,5 litra

110,00
90.00

6) [\/leko wzqrcowe odtluszczone - 0,5 litra 90,00
7) Mleko wzorcowe na LKS - 0,5 litra 90,00
8) Zestaw prob:

a) kalibracyjnych na tluszcz isuchq mase (2.10 probek) 557,00
b) kalibracyjnych na bialko i laktoze (Z*10 probek) 557,00
c) kalibracyjnych na zawartoSc mocznika (2*8 probek) 452,00
d) kalibracyinych na LKS (2-'10 probek) 452,00
e) kalibracyinyc[ na punkt zamarzania (3*10 probek) 452,00
fl wzorcowych na OLD (50 probek) 630,00
g) wzorcowycf na punkt zamarzania mleka (50 probek) 630,00

9) oznaczenie tluszczu metodq grawimetrycznq Rose - Goeilieba w 1

pr6bie 210,00
10)Oznaczenie tluszczu metodq technicznq Gerbera w 1 probie 32,00
11)Oznaczenie bialka metodq miareczkowa Kyeldahla w .l probie 173,00
12\Oznaczanie mocznika metodq enzymatvcznaw 1 probie 79,00
13)Oznaczenie suchej masy metoda waqowa w 1 probie 47,00
14)Zestaw prob na sklad mleka (tluszcz, suchq mase, biarko i raktozq) do

porownah miqdzylaboratoryjnych z opracowaniem wynik6w (1.1 O
probek)

557,00

1S)Zestaw prob na zawartoS6 mocznika w mleku do porownan
miqdzylaboratoryjnych z opracowaniem wvnikow (1*8 probek) 452,00



16)Zestaw prob na punkt zamarzania mleka do porownafl
miedzvlaboratoryinvch z opracowaniem wvnik6w (1*10 probek ) 452,00

17)Zestaw prob na zawartoSc tluszczu w Smietance do por6wnan
miqdzylaboratory.lnych z opracowaniem wynikow (1.5 probek) 452,00

18)Zestaw prob na liczbg komorek somatycznych w mleku do porownan
miedzvlaboratorvinvch z opracowaniem wvnikow (1.1 0 probek) 452.00

'19) Stwierdzenie zgodnoSci ze specyfikacjq lub wymaganiem w 1 probie 1 16,00

1) Stawki za uslugi wymienione w pkt. 1 ppkt. 1 - 4 tabeli dotyczq uslug wykonywanych w
ramach jed norazowego zlecenia.
2) Zauslugi wymienione w pkt. 1 ppkt. 1 - 4 tabeli - w przypadku realizowania um6w
dtugoterm inowych obowiqzujq ceny umowne.
3) Do usNug wymienionych w punktach 5 -8 i punktach 1 4 - 18 dolicza siq koszty wysylki.

s2
1. OpNaty, o kt6rych mowa w $1 pobierane sA na podstawie wystawionych faktur VAT, z

obowiqzujqcym podatkiem VAT.
2. W przypadku op62nienia w platno6ciach, o ktorych mowa w 52 pkt. 1. bgdq

naliczane odsetki w wysoko6ci ustawowej.
3. Oplaty za uslugi mogq by6 wnoszone za po6rednictwem poczty, banku lub

bezpoSrednio w kasie usNugodawcy.

s3
Nie uiszczenie przez uslugobiorcg oplat za uslugi wymienione w $1 i $2 w terminie
okre6lonym na fakturze VAT stanowi dla uslugodawcy podstawg dla wstrzymania
Swiadczenia uslug.

s4
Ustalone pzez Krajowe Centrum Hodowli Zwierzqlwysoko6ci oplatza Swiadczonep,zez
Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne zlsw Parzniewie moga w
ciqgu roku ulec zmianie stosownie do wzrostu wska2nika inflacji, wzrostu cen noSnik6w
energii, wody, kosztow transportu oraz wzrostu pozostaNych kosztow wynikajqcych z
biezqcej dzialalno6ci laboratorium.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


