Warunki Realizacji Us ug (WRU)
przez O rodek Bada i Kontroli rodowiska
Sp. z o. o.
1.

Strony i przedmiot umowy

1.1. Us ugi wiadczone przez OBiK Sp. z o. o. s realizowane na
podstawie z onego przez Klienta (Zleceniodawc ) Zlecenia
lub na podstawie podpisanej obustronnie Umowy.
1.2. Us ugi laboratoryjne (pomiarowe i badawcze) obj te s
systemem zarz dzania jako ci zgodnym z PN-EN ISO/IEC
17025:2005 Ogólne wymagania dotycz ce kompetencji
laboratoriów badawczych i wzorcuj cych.

2.

Zlecenie/Umowa

2.1

Wys anie Zlecenia przez Klienta jest równoznaczne
z akceptacj Warunków Realizacji Zlecenia ( WRU), chyba
e zawarta umowa stanowi inaczej. Warunki Realizacji
Zlecenia (WRU) s dost pne dla Klienta na stronie
internetowej: www.obiks.pl i www.konsulting.obiks.pl.

5.

Cena, termin,
badawcze

warunki

p atno ci

i

metody

5.1. Cena, termin, warunki p atno ci i metody badawcze (dla
bada laboratoryjnych) oraz inne konieczne dla realizacji
us ugi warunki uzgadniane s indywidualnie dla ka dego
Klienta i przedstawione w formie pisemnej oferty. Je eli
Klient zleca wykonanie us ugi, na któr nie otrzyma
wcze niej oferty, o warunkach realizacji zlecenia (w tym
równie o metodach bada ) informowany jest podczas
przyj cia/pobierania
próbek
lub
w
innej
formie
(korespondencja mailowa, telefoniczna).
5.2. Przes anie zlecenia na zakres prac zawarty w ofercie jest
równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta warunków
oferty; dla us ug laboratoryjnych jest tak e jednoznaczne
z akceptacj
przedstawionych w ofercie metod
badawczych.
5.3. Je eli strony nie okre li y warunków cenowych przed
realizacj us ugi, OBiK Sp. z o.o. stosuje ceny okre lone w
swoim cenniku.

2.2. OBiK Sp. z o.o. potwierdza przyj cie Zlecenia do realizacji
za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany
w Zleceniu, inna forma potwierdzenia Zlecenia jest
dopuszczalna i realizowana na yczenie Klienta.

5.4. P atno za us ug nast puje w formie i terminie wskazanym
na fakturze VAT (je eli nie ustalono inaczej: 14 dni od
wystawienia faktury przelewem na konto OBiK Sp. z o.o.),
wystawionej przez OBiK Sp. z o.o. po realizacji us ugi lub
jej uzgodnionej cz ci.

2.3. Dla us ug laboratoryjnych dopuszcza si przyjmowanie zlece
sk adanych telefonicznie (z pó niejszym z eniem zlecenia
w formie pisemnej); o mo liwo ci realizacji powy szego
zlecenia decyduje ka dorazowo Kierownik Laboratorium.

5.5. Osoby fizyczne p ac za wykonan us ug gotówk przy
odbiorze
Raportu/Sprawozdania
z
bada
lub
Raport/Sprawozdanie wysy ane jest wraz z faktur listem
poleconym „za pobraniem”.

2.4. Laboratorium OBiK Sp. z o. o. nie gwarantuje realizacji
us ugi pobierania próbek i pomiarów terenowych w terminie
okre lonym w Zleceniu/Umowie, je li zosta o ono
przekazane na mniej ni 3 dni robocze przed tym terminem.
2.5. Zmiany warunków Zlecenia/Umowy w trakcie realizacji s
dopuszczalne po obustronnym uzgodnieniu.
2.6. Informacje zawarte w Ofercie, Zleceniu, Umowie stanowi
tajemnic przedsi biorstwa i nie powinny by udost pniane
osobom trzecim.

3.

Obowi zki Klienta

3.1. Udzielenia wszelkich niezb dnych informacji i dokumentów
do prawid owej realizacji Zlecenia/Umowy.
3.2. Wskazania i udost pnienia miejsca pobierania próbek (je eli
jest przedmiotem us ugi) w celu efektywnej realizacji
Zlecenia/Umowy. W przypadku pojawienia si dodatkowych
kosztów realizacji Zlecenia zwi zanych z nieudost pnieniem
lub nieprzygotowaniem miejsca pobierania próbek w sposób
prawid owy, Klient jest zobowi zany do ich poniesienia.
3.3.

Powiadomienia,
przed
realizacj
Zlecenia/Umowy,
pracowników OBiK Sp. z o. o. o wszelkich rzeczywistych
lub
potencjalnych
zagro eniach
( rodowiskowych,
zdrowotnych, bezpiecze stwa i innych), zwi zanych z
realizacj us ugi np. obecno ci toksycznych, truj cych lub
wybuchowych elementów.

3.4.

Powiadomienia o wszelkich wymaganiach formalnych
i prawnych mog cych mie wp yw na realizacj powierzonej
us ugi.

4.

Realizacja us ugi

4.1. Zlecenie/Umowa podlega przegl dowi, po którym nast puje
jego realizacja. Zlecone prace s
realizowane w
uzgodnionym czasie, zawsze w sposób gwarantuj cy
zachowanie poufno ci i praw w asno ci Klienta.
4.2. Realizacja us ugi zako czona jest Raportem/ Sprawozdaniem
z bada lub stosown dokumentacj , która przekazywana
jest Klientowi w uzgodniony sposób. Je li nie ustalono
inaczej orygina Raportu/Sprawozdania z bada
lub
dokumentacji z realizacji us ugi przekazywany jest za
pomoc Poczty Polskiej listem poleconym na adres Klienta,
cznie z faktur za wykonan us ug .
4.3. Klient uprawnia OBiK Sp. z o. o. do zlecenia wykonania
wszystkich lub cz ci us ug swojemu agentowi lub
podwykonawcy,
tym
samym
Klient
upowa nia
Przedsi biorstwo do ujawnienia agentowi lub podwykonawcy
wszelkich informacji koniecznych do wykonania us ugi.
Upowa nienie to dotyczy us ug poza laboratoryjnych
realizowanych przez OBiK Sp . z o. o.

5.6. W przypadku opó nienia p atno ci na rzecz OBiK Sp. z o.o.,
do nale no ci g ównej b
doliczane odsetki ustawowe
zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 4
grudnia 2008 r. w sprawie okre lenia wysoko ci odsetek
ustawowych (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434).
5.7.

6.

W przypadku zlecenia us ugi, przy równoczesnym
nieuregulowaniu jakichkolwiek zaleg ych p atno ci, OBiK
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie realizowania us ugi
do momentu uregulowania zaleg ci.

Reklamacje

6.1. Klient ma prawo z
reklamacje na pi mie lub na adres
poczty elektronicznej obslugaklienta@obiks.pl w ci gu 30
dni od momentu otrzymania Raportu /Sprawozdania z bada
i/lub dokumentacji. Reklamacje sk adane po tym terminie
mog nie zosta rozpatrzone. Nie zwalnia to Klienta z uregulowania nale no ci za wystawion faktur .
6.2. Skargi na us ugi laboratoryjne s rozpatrywane zgodnie z
Procedur Ogóln P-8 Rozpatrywanie skarg. Procedura
dost pna na stronie www.obiks.pl
6.3. W ci gu 14 dni od daty wp ywu reklamacji Klient otrzymuje
informacj o wynikach rozpatrzenia z onej skargi.

7.

Postanowienia ko cowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych przez Umow i/lub WRU maj
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.2. Kwestie sporne strony zainteresowane zobowi zuj si
rozstrzygn w sposób polubowny.
7.3. W przypadku braku porozumienia, strony poddaj pod
rozstrzygni cie kwestie sporne s dowi powszechnemu,
ciwemu miejscowo i rzeczowo O rodkowi Bada
i Kontroli rodowiska Sp. z o.o. w Katowicach.

