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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr DL.LHK.P.9O5 2.2.414.2022

() Nazwa i adres klienta: Gminn-v Zaklad Uslug Wodnych
ul. Wincentego Witosa I I

37 -716 Orly

() Podstawawykonania badari: Umou,a nr DL.9052 .4.18.2022 z dnia: 0?.03.2022
Protok6l pobrania probek wody Nr PSK.9052.251 .2022 z dnia: 07 .11.?022

() Przedmiot badania: wodaprzeznaczona do spo2ycia przezludzi
parametry mikrobiologiczne

() Cel badania: okreslenie przydatno6ci wody do spozycia przezludzi (obszar regulowany prawnie)

(\ Prdbki pobrane i dostarczone przez: pracorvnika upowa2nionego przez PPIS w Przem5r6lu

() Mercda/ Dokument dotyczqcy pobrania prdbelc.' PN-ISO 5667 -5:2017- I 0, PN-EN ISO I 92158:2007

Instmkcja kontrolna IKiPPiSKl0l/01 wyd. XII z dn. 2A21-01-20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objEta zakresenr akredytacji.

t*) Patu pobrania: 07.11.?027

() Miejsce pobrania prdbek: wodoci4g Olszynka, Gmina Orly
Stacja Uzdatniania Wody

Kod pr 6b ek : HWP I S- 57 8 122

Stan prhbek w chwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prdbek do loboratorium: 07.112022

Badanie rozpoczgto: 07 .11.2022 Badanie zakoriczono: 10.11.2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badafi: l4.l1.2422

(*) Dane dostarczone przezklienta

Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki objqte zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spelniajqce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literq (N).

I ) Wyniki badafi odnoszq sig wylqcznie do otrzymanych/ badanych prdbek, a nie do obiektu z kthrego te pr1bki byfu pobrane.
2) Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie mo2e byt powielane inaczej,jaktylkow caloici.
j) Klient ma prawo do zlo2enia skargi w terminie l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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WYNIKIBADAN

Kod probki: HK/P/S-5 78122

Parametr
Kod

parametru Wynik badania Jednostka
WartoSi

paramelryczna Metoda badawcza

Ogolna liczba m ikroorgan izm ow
w temp.22"C 025a nie wykryto jtk/l ml

bez
nieprawidlowych

zmtan
PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli 0l la nie wykryto jtUlOO ml 0
PN-EN ISO 9308- I :201 4-12

+A I :2017 -04
Liczba Es cher ichi a c oli 0l5a nie wykryto jtk/l00 ml 0

Liczba enterokok6w kalowych 0l3a nie wykryto jtkll00 ml 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

WartoSci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako5ci wody przeznaczanej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).
jtk - jednostka tworzqca kolonie

Podane wartoSci niepewnoSci stanowiq niepewnoS6 rozszerrzonqprzy poziomie ufrro5ci 95% i wsp6lczynniku rozszerueniakt-).
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewno6d tozszeruonamslalaoszacowanazgodnie z norm4 PN-EN ISO 19036:2A0-04.
NiepewnoSd wyniku badania nie obejmuje etapu zwiqzanego z pobieraniem pr6bek.

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

Autoryzowal w zakresie
badari mikrob iologicznych :

Stars4y Asystent

mgr iBrska

Zatwierdzil

KIEROWNIK
PRACOWNI W PMEMYSLU

KONIEC SPRAWOZDANTA Z BADAN

Otrzymuj4:
PPISwPrzemySlu -legz.
Na - 1 egz.
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