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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr DL.LHK .P.9052.2.417 .2022

() Nanva i adres klienta: Gminny ZaHad, Uslug Wodnych
ul. Wincentego Witosa I I

37 * 716 Orty

f) Podstawa wykonania badati: Umou,a nr DL.9052 .4.18.2022 z tlnia; 02.03.?022
Protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.2 52.2022 z dnia: A7 .11 .?022

( ) P rz e dmiot b adania : w oda przeznaczona do spoZycia przez Ludzi
parametry mikrobiologiczne

() Cel badania: okreslenie przydatnoSci wody do spo2ycia przezludzi (obszar regulowany prawnie)

() Prilbki pobrane i dostarczone przez: pracorvnika upowaznionego przezPPIS w PrzemySlu

() Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania prdbeft: I,N-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Instnrkcja kontrolna IK/PP/SK10li01 wyd. Xll z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytac.ii.

(\ Data pobrania: 07 .11.2022

(\ Miejsce pobrania pr6bek: wodoci4g Orty, Gmina Orly
Urz4d Gminy w Orlach

Kod pr 6 b ek : HWP I 3-583 122

Stan pr1bekw chwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia pr6bek do laboratorium: O7 -11.2022

Badanie rozpoczgto: 07 .11.2022 Badanie zakoriczono: 10.11.2022

Data sporzqdzenia sprowozdania z badari: 14.11.2022

(*) Dane dostarczone przezklienta

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

I ) Ittyniki badari odnoszq sig wfiqcznie do otrzymanych/ badanych pr1beh a nie do obiektu z ktdrego te prilbki byly pobrane.
2) Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w caloici.
3) Klient ma prawo do zlo2enia skargi w terminie l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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WYNIKIBADAN

Kod pr6bki: Iil<lP lS-5 83 122

Parametr
Kod

parametru Wynik badania Jednostka
WartoSd

parametryczna Metoda badawcza

Ogoln a liczba m ikroorgan izm ow
w temp .22"C 025a 6 [3;13] 1) jtk/l ml

bez
nieprawidlowych

zmtul
PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli 0l la nie wykryto jtldl0O ml 0
PN-EN ISO 9308- l:2014-12

+A 1 :2017 -04
Liczba Es cher ichia coli 0l5a nie wyk yto jtU 100 ml 0

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

Wartodci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia
przez lrtdzi ( Dz. u. z 2017 r., poz. 2294 ).
jtk -jednostka tworz4ca kolonie
t)jako wynik podano oszacowan4 liczbg w badanej objgtoSci

Podane wartoici niepewno5ci stanowi4 niepewno6i rozszerzon4przy poziomie ufnodci 95% i wsp6lczynniku rozszerzeniakl.
W badaniach mikrobiologicmych przedstawiona niepewnoSd rozszerzonazostalaoszacowana zgodnie z norm4 PN-EN ISO I9036:2020-04.
Niepewno66 wyniku badania nie obejmuje etapu zwiqzanego z pobieraniem pr6bek.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdaruei oraz innych istotnych fakt6w dotycz4cych sposobu postgpowania.

Autoryzowal w zakresie
badari mikrob iolo gicznych :

Stars4y Asystent

icrcka

Zatwierdztl

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Otrzymuj4.
ySlu - I egz.

Na - I egz.
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