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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr:OL.W -52- 1162S/18

Nazwa i adres Klienta : Gminny Zakład Komunalny Sp. z o,o.
Włoszakowice, ul, K. Kurpińskiego 20
64 - 140 Włoszakowice

Numerzlecenia : OL. W -07Bl3 - 7B3S/18 z dnia 09,10.2O18r.

Obiekt badania : woda z wodoclągu publicznego Włoszakowice
Miejsce pobrania probki . Studnia 1a bis Włoszakowice

Stan probki w chwili przyjęcia do laboratorium : prawidłowy

Próbka pobrana i dostarczona przez PSSE Leszno SHK.

Probka pobrana zgodnie z Procedurą Techniczną PTW-HK-01

Data przylecia probek do badania 09 10.2018r

Rodzaj probki woda przeznaczona do spozycia przezludzi

Nr probki Klienta ; 'l57lS

Data rozpoczęcia badania : 09.10.20,18r.

WYNl K BADANlA MlKRoBloLoGlczNEGo

Kod laboratorylny probki ' WS/1162118

Data zakończenia badania : 11.10.201Br.

Dla badań mikrobiologicznych podane wartości niepewności stanowlą niepewnośc razszerzaną przy współczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobienstwie - 95 %

NDW - nąwYŻsza doPuszczalna wartośc (wańośc parametryczna) według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia
zdnia7 grUdnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. z2017 r. poz.2294)
n.d. - nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badań
mikrobiolog icznych autoryzow ał,_

Bez pisernnej Zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości,przedstawione w sprawozdaniu z badań wyniki odnoszą się rvyłącznie do badanej próbki. 
-

NiepewnoŚc pomiarÓw i /lub wyników badań akredytowanych podawana' jest na żYczenie klienta lub kiedy ma to Znaczeniedla interPretacji wynikÓw, Podana wańośc nie uwzględnia niepewności' związanej z poborem próbki. Ńa życzenie klienta
laboratorium Przekazuje dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych badań.-Skargi przyjmowane są w terminje 14 dni od daty
otrzymania sprawozdania z badań.

Rozdzielnik
1, ZIecen iodawca 2 egzemplarze
z. dld
AB

Lp Badana cecha Wynik Niepewnośc Jednostka Metoda badawcza NDW

1, Liczba Esche rich i a coli 0 n. d,
jtk.

w 100 ml PN-EN lso 9308-1,2014-12
+A1,.2O17 -04

0

2, Liczba bakterii grupy coli 0 n. d.
Jik

w 100 ml 0

Liczba enterokokow 0 n,d,
jtk

w 100 ml
PN-EN lSo 7899-2,2004 U


