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Lomrr" dnia 2015-10-26

NAzwA I ADRES KLTENTA: Gmina Zbrijna, l8-4f 6 Zbrijna, ul. Lomzyriska 64
zLEcENIE / zAM6wtnxtn xR: Rpw899E/2015
Rodzaj i adres urzqdzenia lub ir6dla wodv: Wodoci4g Zb6jna
Miejsce i puokt pobranis / idenayfikacja prdbki/ek przez lilieota:- Stacja Uzdatriania Wody w Zb6jnej / o identyfikatorze I
Rodzsj pr6bki/ek: jednorazowa
Data i godzirs pobrania pr6bki/ek: 2015.10.l4 godzina:9:30
Pr6bkq/ki pobraUa; Pawel Bartliriski w ramach: zlecenia
Plan pobierania pr6bkvek; z dnia 31.12.2014 r.
Procedura pobierania pr6bki stosowana przez pobieraj{cego: PN-EN ISO 5667-t:2008, PN-EN ISO 5667-i:2013. pN-lSO 5667-5:2001

Pr6bkt/ki dostarczyua: Pawel Bartliiski
Data i godzins prryjtcia pr6bki/ek: 2015.10.14 godzina: l0:45

oPts. sTAN, tDENTyFIKACJA

nnOnXllrx,

Stan pr6bki/ek: bez zast zezei, temperalura we\^oEtrz termotorby 4,7oC
Opis i identyfikscja pr6bkvek: woda przeznaczona do spozycia
Pr6bka dostarczona w naczyniach prrygotowanych przez OL PSSE w Lomzy
korl pr6bid nrdrny przez leboraaorlum 206{AV

Data wykonaria badai: 2015.10.14 - 2015.10.22
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