Wofew6dzko Stocio Sonitorno-Epidemiologiczno w Rzeszowie

DZIAT. LABORATORYJNY
35-959 Rzesz6w, ul. Wierzbowo l6
lel. 17 852 r 2l r I I, e-moil: sekretoriot@wsse.tzeszow.pl
AB 343

AKREDYTACJI NR AB 343 JEST
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LABORATORIUU HIGIENY KOMUNALNEJ
Prauownia w PrzemY6lu
3?*?00 Przemy$1, ul. Mariacka 4, przemysl@wsse.rze$zow.pl. tel" 16678 88 58 wew.4?3

SPRAWOZDANIE Z eeOAN Nr DL.LHK.P.90 52.2.112.2022
() Nanva i adres klienta: Gminny Zaklad Uslug Wodnych

ul. Wincentego Witosa 1l
37-716 Orly
() Podstqwa wykonania badari: Umowa nr DL.9052 .4.15.2022 z dnia: 02.03.2022
Protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.56.2022 z dnia: 11.04.2022

() Przedmiot badania: wodaprzeznaczona do spoZycia przezhtdzi
parametry fi zykochem iczne i mikrobiologiczne

o Cel badania; okreslenie

przydatnoSci wody do spoZycia przezlldzi (obszar regulowany prawnie)

() Prdbki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Przerry(lu

() Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania prdbeft.' PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instrukcja kontrolna IK/PP/SK01/01 wyd. XII z dn. 2021-01'20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytacji.
()

Data

pobrania:

() Mieisce pobrania

11.04.2022

pr6bek: wodociqg Ols4mka
HK/P/S- 1 54 122 - Olszynka
HK/P/S-155 122 -Tr6jcryce
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przyigcia: przydatne do badania

Data przyjgcia pr6bek do laboratorium: 11.04.2022

Badanie rozpoczgto:

11.04.2022

Badanie zakoriczono: 14.04.2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badari: 14.04.2022
c) Dane dostarczone przez klienta

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

1) Wyniki bad.afi odnoszq sig wylqcznie do otrzymanych/ badanych prdbek, a nie do obielrtu z letdrego te prdbki
2) Bez pisernnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie mo2e byi powielane inaczei, jak tylko w caloici.
3) Klient ma prawo do zlo2enia sleargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

byly pobrane.
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WYT{IKI BADAN
Kod pr6bki:

Iil<lP

lS- I 54122

Parametr

Kod

Wynik badania/

parametru

rezultat badania

WartoSd

Jednostka

parametryczna
nieprawidlowych

Metoda badawcza

bez

g6lna liczba mikroorganizn6w
w temp.22oC

025a

nie wykryto

jtk/l ml

Liczba bakterii grupy coli

01 1a

nie wykryto

jtV100 ml

0

0l5a

nie wykryto

jtkl100 ml

0

MgtnoSd

052a

(0,10 + 0,04)

NTU

1,9 tl

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

Barwa

05

_ l)

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

O

PN-EN ISO 6222:2004

zmlilr

PN-EN ISO 9308- | :2014-12

+At:2017-04
Liczba

N

Es

cherichi a

c

oli

Zapach
metoda uproszc zonaj akoSciowa

N

Smak
metoda uproszc zonaj akoSciowa

Przewodno66 elektry czna
wlaSciwa w 25"C
temp. pomiaru 22,6oC

rb

<0,10

<2

mg/l

(2+r)

ft

061o

akceptowalny

_ l)

PN-EN 1622:2006

059o

akceptowalny

_ l)

PN-EN 1622:2006

2s00

PN-EN 27888: 1999

+27

057a

667

054a

7,3 + 0,1

pS/cm

korekra za pomo c4 urz4dzenia
do kompensacii wplywu temperatury

pH

(stg Zeniej

on6w wodoru)

temp. pomianr 22,6oC

Wartosci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia
przez fudzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ),
jtk - jednostka twoz4ca kolonie
t) akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

pH
z

615

dnia 7 grudnia 2017 r.

- 9,5

\-

PN-EN ISO 10523:2012

w sprawie jakoSci wody przezrtaczonej do spo2ycia

Uzyskany rezultat badania ze znakiem,,<" stanowi granicg oznaczalno6ci metody, natomiast rezultat ze znakiem,,>" stanowi g6m4 granica zakresu pomiarowego.
Podane wartoSci niepewnodci stanowi4 niepewnoid rozszezon4 przy poziomie ufiro$ci 95% i wsp6lczynniku rozszerzenialr-2.
W badaniach mikobiologicznych przedstawiona niepewnofd rozszorzonazostala oszacowana zgodnie z norm4 PN-EN ISO 19036:2020-04.
NiepewnoSd wyniku badania nie obejmuje etapu zwi4zanego z pobieraniem pr6bek.
W badaniach frzykochemicznych niepewno$6 pomiaru nie moze byd stosowanajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do warto5ci parametrycznych.
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HK/P/S- I 55122
Parametr

Kod

Wynik badania/

parametru

rezultat badania

WartoSd

Jednostka

oarametrycm,a
bez

lna liczba mikroorganizrn 6w
w temp.22oC

025a

Liczba bakterii gupy coli

0l la

nie wykryto

jtk/I00 ml

0

0l5a

nie wykryto

itk/100 ml

0

O go

l3

jtk/l ml

17;2312\

Metoda badawcza

nieprawidlowych

PN-EN ISO 6222:2004

zmtan

PN-EN ISO 9308- l:2014'12

+A1:2017-04
Liczba

Es cher i chi

a c ol i

<0,10

MgtnoSC

052a

Barwa

0s lb

(2tt)

061o

akceptowalny

059o

akceptowalny

N

Zapach
metoda uproszc zonaj akoSciowa

N

Smak
metoda uproszc zonaj akoSciowa

PrzewodnoSi elektry crra
wlaSciwa w 25"C
temp. pomiaru 20,6'C

NTU

(0,10 + 0,04)

<2

*

mg/l

27

057 a

661

054a

7,4 + 0,1

1,0

ft

r)

l)

PN-EN ISO 7 027 -l:201 6-09
PN-EN ISO 7887:2012
+Apl:2015-06 MetodaC

_ l)

PN-EN 1622:2006

l)

PN-EN 1622:2006

pS/cm

2500

PN-EN 27888:1999

pH

6,5 - 9,5

PN-EN ISO 10523:2012

korekta za pomo c4 urzqdzenra
do komoensacii wulvwu temperatury

pH

(stg

Zeniejon6w wodoru)

temp. pomianr 20,8"C

WartoSci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzetia Ministra Zdrowia
przezludzi (Dz. U. z 2017 r., po2.2294 ).
jtk - jednostka tworz4ca kolonie
r) akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian
jako wynik podano oszacowan4 liczbg w badanej objqto(ci
'?)

z dniaT

grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia

n
ufno
os

anowi g6m4 granica zakresu pomiarowego'
Uzyskany rezultat badania ze znakiem,,<" stanowi gtanica oznaczalnoSci metody,
nia lc-2'
Podane warto$ci niepewno5ci stanowi4 niepewnoiliozszerzon4 przy poziomie
ISO 19036:2020-04.
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnoSd roiszerzona zostala
I.r'iepewnoS6 wyniku badania nie obejmuje etaptzwi4zanego z pobieraniem pr6bek.
w badaniach fizykochemicznych niepewnosc pomiaru nieinozi byd storo*urajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do warto5ci parametrycznych.

postqpowania.
W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano 2adnych szczeg6lnych zdaruefi oraz innych istotnych fakt6w dotycz4cych sposobu

Autoryzowal w zakresie
badari mi krob iolog icznych

Autoryzowal w zakresie
:

b

adan fizykochem icznych

:

PRACOWNT W PMEMYSLU

Wr inz.

lena Sy"z

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Otrzymuj4: Kll
PPISwPrzemySlu-legz.
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