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SPRAWOZDAN|E Z BADAŃ
Nr; OL.W - 52- 1163S/18

Nazwa iadres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 20
64 - 14O Włoszakowice

Numer zlecenia : OL. W- 07813 - 783S/18 z dnia 09,10 ,2O18r"

Obiekt badania : woda z wodociągu publicznego Włoszakowice
Miejsce pobrania próbki : SUW Włoszakowice - woda uzdatniona

Stan próbki w chwili pzyjęcia do laboratorium : prawidłowy

Próbka pobrana i dostarczon a przez PSSE Leszno SHK.

Próbka pobrana zgodnie z Procedurą Techniczną PTW-HK-O1

Data przyjęcia próbek do badania: 09..l0.2018r.

Rodzaj próbki : woda przeznaczona do spożyc ia przez ludzi
Nr próbki Klienta: 158lS Kod laboratoryjny próbki :WS/1163/18
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Dla badań mikrobiologicznych podane wańości niepewności stanowią niepewnośc lozszerzoną przy wspołczynniku
rozszerzenia k = 2 i prawdopodobieństwie - 95 %

NDW - najwYŻsza doPuszczalna wartoŚĆ (wartośc parametryczna) według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia2Ql7r.wsprawiejakości wodyprzeznaczońej dospozyc|aprzez-ludzi 1IlŹ.u.zzollr.poz,2294)
n.d, - nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badań
mikrobiolog icznych autoryzował :

11.10.2018r.
Data sporządzenia sprawozdania

Koniec sprawozdan ia z badan.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości,pzedstawione w sprawozdaniu z badań wyniki odnoszą się wyłącznie óo badanej próbki. 

'
NiepewnoŚĆ pomiarów i /lub wyników badań akrddyÓWanych podawana jdst na życzenie klienta lub kiedy ma to znaczeniedla interPretacji wYników. Podana wańość nie uwzględnia niepewności zv,tią4nći z ponońm pibori. N" życzenie klientalaboratorium Przekazuje dodatkowe informacje dotyczące pizeprowadionych badań.'Skargi piy;mo*ane'są w terminie 14 dni od datyotrzymania sprawozdania z badań.

Rozdzielnik:
1 . Zleceniodawca 2 egzemplarze
2. ala
AB

Lp Badana cecha Wynik Niepewność Jednostka Metoda badawcza NDW

1. Liczba Esche rich i a col i 0 n.d.
jtk

w ,1O0 ml PN-EN lso 9308-1 .2014-12
+A1.2017-04

0

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

w 100 ml 0

3. Liczba enterokokow 0 n.d.
jtk

w 100 ml
PN-EN lSO 7899-2:2004 0


