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SPRAWOZDANIE, Z BAOEN Nr DL.LHK.P.gOs 2.2.111.2022
() Nazwa i adres klienta: Gminny Zaklad Uslug Wodnych

ul. Wincentego Witosa l1
37-716 Orly
() Podstowawykonania badari: umowa wDL.9052.4.15.2022 z dnia: 02.03.2022
Protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.5 8.2022 z dnia: ll.04.2022
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woda przeznaczona do spoZycia przez htdzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne

g Cel badania; okreslenie prrydatno6ci wody do spoZycia przezludzi

(obszar regulowany prawnie)

r) Prdbki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w PrzernySlu

o Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania pr1Dek

()

Data

PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instrukcja kontrolna IK/PP/SIU01/01 wyd. XII z dn' 2021-01-20.
Metoda pobrania pr6bek niejest objqta zakresem akredytacji.

pobrania: 11.04.2022

() Mieisce pobrania prdbek: wodoci4g Niziny

Niziny
Ko d pr 6b ek : Iil<lP

Stan

-

Oczy szczalnia Sciek6w

I S-1r 53 I 22

pr6bekw chwili przyigcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prdbek do laboratorium: 11.04.2022

Badanie zakoriczono

Badanie rozpoczgto,i I 1,04.2022

:

14.04.2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badali: 14.04.2022
0) Dane dostarczone przez klienta

Sprawozdanie z badait zawiera wynikiobjqte zakresem akredytacii Nr AB 343 oraz.badania nieakredytowane
spetniajqce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literq (N).
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Kod pr6bki:

Iil<lP
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Parametr

Kod

Wynik badania/

parametru

rezultat badania

WartoSd

Jednostka

parametryczna
bez

lna liczba mikroorganizn6w
w temp.22oC

025a

nie wykryto

jtk/l ml

nieprawidlowych
zmlan

Liczba bakterii grupy coli

01la

nie wykryto

jtk/100 ml

0

015a

nie wykryto

jtk/100 ml

0

O 96

Liczba

Es cher i chi

a col

i

<0,10

MgfiroSC

052a

Barwa

051b

(2+l\

061o

nieakceptowalrry ')

059o

akceptowalny

N

Zapach
metoda uproszc zona i akoSciowa

N

Smak
metoda uproszc zona i akoSciowa

<2

PrzewodnoSd elektry cz,ra
wlaSciwa w 25"C
temp. pomiaru 22,8oC

057 a

NTU

(0,10 + 0,04)

765

mg/l Pt

r 31

pS/cm

Metoda badawcza

PN-EN ISO 6222i2004

PN-EN ISO 9308- I :2014-12

+Al:2017-04

l)

1,0

_ l)

PN-EN ISO 7 027 -l :201 6-09

PN-EN ISO 7887:2012
+Apl:2015-06 Metoda C

l)

PN-EN 1622:2006

_ l)

PN-EN 1622:2006

2500

PN-EN 27888:1999

korekta za pomo c4 urz4dzenia
do kompensacii wplywu temperatury

pH (stg heniej on6w wodoru)
temp. pomianr 22,7oC

\-J
054a

7,2

*

pH

0,1

Warto6ci pammetryczne podano na podstawie Rozpon4dzenia Ministra Zdrowia
pnez ludzi (Dz. U, z 2017 r., poz. 2294 ).
jtk - jednostka tworz4ca kolonie
t) akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian
2)
wyczuwalny obcy zapach stechly

z

615

dnia 7 grudnia 2017 r.

9r5

PN-EN ISO 10523:2012

w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia

Uzyskany rezultat badania ze znakiem,,<" stanowi granicg oznaczalno6ci metody, natomiast rezultat ze makiem ,,>" stanowi g6m4 granicg zakesu pomiarowego.
Podane wartoSci niepewno5ci stanowi4 niepewnol|rozszerzon4przy poziomie ufnoSci 95% iwsp6lczynniku rozszerzeniak=4.
W badaniach mikrobiologicznych pzedstawiona niepewnod6 rozszerzoiazostala oszacowana zgodnie z norm4 PN-EN ISO 19036:2020-04.
NiepewnoSd wyniku badania nie obejmuje etap't nti4zanego z pobieraniem pr6bek.
W badaniach fzykochemicznych niepewnoS6 pomiaru nie moze by6 stosowanajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano 2adnych szczeg6lnych zdarzeh oraz innych istotnych fakt6w dotycz4cych sposobu postgpowania.
Autoryzowal w zakresie
badan mikrob iologicznych
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