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Skierniewice, dnia 07,09.2018 r.

Nazwa i adres klienta: Gmina Skierniewice 96-100 Skierniervice ul, Wł.St.Reyrnonta 23

Znaki data pism#zlecenia: 03.09,2018 r.

Rodzaj próbek: próbka wody
Próbki pobrane/do§tarczone przeżż pracowników OL PSSE w Skierniełvicach: Aleksandrę
i Hannę Boryna temp. transportu T: +5,loC
Miejsce pobrania prólrek: WP JOZEFATOW
Prottlkół pobrania: nr 515/195/18 z dnia 04.09.2018r.
Data przfięcia próbek do badań: 04.09.2018r,
§tan próbek w chwili prryjęcia: bez uwag
Raclania wl,konano: od 04.09,2018r, drr 07,09.2018r.

Q - bad*nie akredytownne płzez, PCA, certyJikat akredyłacji AB 540

ki
OznŃowanie próbki

rv terenie
Lokalizacja punktu pobrania próbki Kod próbki

rv Laboratoriurt

195/1 WP JOZEF'ATOW - SP rv Zelazrrej ( kran w kuchli ) 315i324

I9512 WP JOZEFATOW - NZaZ Judyta w Żęlaznęi ( rejestracja ) 5 1 5i325

195l3 1VP JOZEFATOW - dom prywatny Wola W,vsoka 21 ( kran lv kuchni ) 5l5i326

WI}{IKI BADAN

- lwnik podano z niepervnością rozszerzoną przy pozionie ufuości 95% i rvspółcz.vnniku rłzszetzenlak:?. niepewnośó uwzględnia etap analiĘvczny

Notma lprocedura

badalvcza

PN-EN Na 622ż:2rs04
0gólna liczba rnikroorgarrizmów
na agarżę rv 220C po 7?h
- ilość i,t,k. rv 1ml

Metody pobonl próbek l a PN-EN iSO l9458:200?

_ i nie łlbejmujeetapu pobieraniapróbek

'} - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- i00 jtkllrul lv wodzie wprowadzatre_| do sieci wodociągowej
- 30{j itU l nll lv kran je konsumenta

UWAGIl
1. trVyniki podane w spralvozdaniu odnoszą się wyłącznie clo badanyclr próbek
2. Bez pisemnĄ zgody Laboratorium, sprawozdanie nię możę być powielane inaczej niż w całości.
3. Klient ma prawo ł!,cl reklamacji w terminię 14 dni licząc od daty doręczenia sprarvozdania.

§TWIERDZnNIE zGoDNoŚCI z \ilYi}IAGANIAlvtr
W oparcitl o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 17 roku rł, sprawie jakości wody przeanaczonej do spoĘcia
przez lłrdzi.( DzU,ża 17 poz.2294 }.

1ł artość załeeana clta agólrrej liczby nikroorganinnów na agarzę w 22oC pł l2hnie porvinna prz*?łaczać}O0 jtlv lnl w kralie
konsumęnta
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