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/ zAM6wtENtE NR: Rpws3s2/2017

Rodza, iadres unQdrenia lub

Mieisce i Punlt pobrania

ir6dla wody: wodocieg Zb6jna

/ idenMkacra

pr6bki pnez klienta: Uzed Gminy Zb6jna ul. tomiy6ska 64 / o idenMikatone 1

Rodzai pr6bki: jednorazowa

Data igodzina pobrania p.6bki: 2017.07.19 godzina 10:OO
Numer protokolu pobrania pr6bki: z dnia 2017.07.19
Pr6bke pobral: prdbkobiorca klienta (zaiwiadczenie z dn. 23.11.2016 r. wydane przez ppwrs w warszawie)'
Plan pobierania pr6bki: z dnia 2015.11.09

Pro€edura pobieranla pr6bll stosowana prrez pobierahc€go: PN-EN tSO 19458:2007
Pr6bke dostarczyl: przedstawiciel klienta.
Data igodzina p.zyiecia pr6bki: 2017.07.19 godzina 11:25
oPIs, STAN, IDENTYII(AoA PR68KI:
Stan pr6bki: bez zastrzeie , temperatura wewnatrz termotorby 4,soc

Opii iidentyfikacia pr6bki: woda pneznaczona do spoiycia
Butelka sterylna szklana o pojemno(ci0,5l do badad mikrobiologicznych - kod pr6bkinadany pnez laborato
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PN-EN ISO 9308-1:201+12

Autoryzowal:

ASYSTENT
funkcja, imie inazwisko, podpis

'Szcze86,ly tych etapdw

sl idlnMkowalne popnez zapisy prcwadzone w laboratorium.

rrwS Rozporzadaenia Ministra zdrowia,

dnaa

13listopada 2015 r. w sprawie jakosciwodv pneznaazonei do spoiycia praez ludri(

Dz.

u.2 zols r. poz.1989).

Wynikiodnoszl sie wylA.rnie do badanej/-ych prdbki/-ek.
2. Bel pisemnai z8ody Padstwowego Powiatowego lnsp.ktora sanitarnego w tomiy spr.wo2danie nie moie byd powielane inacrej
niztytto wcalolci.
1.

3. Xlient ma prawo do skargi (rcklamacji) w ciQ8u 14 dniod daty ot rymania spraurozdania.
4. [aboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za pobieranie i transport pnibek.
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Lomia, dnia 2O77-O7-2L
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GMINA ZBOJNA, 18416 Zb6jna, ul. tomiyfska 64

ZLEC€r{r€ / zAMowlENTE NR: RpW5352/2017
Rodr.j ladres unadzenia lub ir6dla wody: wodociq8 Zb6jna
Miejs.e i punkt pobrania / identyfika.la pr6bek/ prrez klienta: Ur2ad Gminy Zb6jna, ul. tomiyiska 64/ o idenMkatorze

)

Rodral pr6bki: jednorazowa
Data I todrlna pobrania pr6bkl: 2017.07.19 Sodzina 10:00
Numer protokolu pobrania pr6bek: brak danych
P,6bkl pobr.t: pr6bkobiorca klienta (raiwiadczenie 2 dn. 23.11.2016

pobler.nl. pr6bel: z dnia 09.11.2016 r.
P,occdu,. poblerenla pr6bli rtosowdna pz€r pobieraieceto:
Pr6bke dostarqyt: przedstawiciel klienta'

r.
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wydane p.zez PPWS w Warszawie).

Plan

PN-ISO

5567-5:2m3

Data I godzin. przyr€cia p.6bki: 2017.07.19 godzina 11:25

oPtt srAN, toENTYFrxAoa PRoBK:
p,6bll: bez rastaeiei, temperatura wewnqtrz termotorby 4,5oC
Opli I idenMkacra pr6bki: woda przeznaczona do spoiycia; prdbka dostarczona w naczyniach prrygotowanych przez OL
kod pr6bll nadany pzez laboratorlum: 1050/F/M
Stan

PSSE

w

tomiv;

Data wykonania bada6t 2077 .07 .79
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badai (lub pomiar6w) akredytowanych orau badai (lub pomiar6w) nieakredytowanych. Wyniki spora
takresu
oznaczone
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l(od pr6bki
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Autoryzowal:
funkcja, imre rnazwisko, podpis

.-"

- nre dotycry danego oznaczenia,

'src2eg6ly tych etap6w sa idenMkowalne popne, zapisy prowadzone w laboretorium,

licrba !a symbolem !jest to wartosa niepewnosci rozszer.onej
a z niepewnosci standardowe, u. pomnoionej pnez wspdlczynnik rorsrenenia
"t'wynrkaj
k=2, kt6ry dla rorHadu normalnelo zap€wnia prawdopodobieistwo roBrerrenia w prrybtieniu 95r(. Podan. wartoiC niepcwnoa<i nie uyzglednaa etapu
pobierania p16bki,

"

')wS rolponidrenia Ministra Zdrowia u dnia 13lEtopada 2015 r. w sprawie j.kokiwody pze2naeonet do spoiycia prlez ludzi(02.U. z 2015 r. por.1989),
r t€mpeiatu€ pomiaruw'C; koreka Ia pomo.e urzQdzenia do kompensacjiwf,fywu temperatury
r)alceptowalny przez konsument6w i b€r nieprawidlowych zmian,
', no.ma wy<ofana pnez P(N.

I

Wynik izwiazana ! niminiepewnola odnotli siejedyni€ do badanej pr6bkiinre moie dotyczya iadnej partii-wyrobu/substanqi/materialu, z k6rych pr6bka
zostala pobrana.
2. Beu pisemneirSody Patutwoweto Powiatoweto Inspektora Sanitarnegow tomiy sprawordanie nie moie bya powielane inaczej nii tylko w calolo.
3 Xlient ma prawo do skargi (rekla macji) w ciegu 14 dniod daty otaymania sprawozdania.
4 taboralorium nie ponosi odpowEd zialnolc r za pobierani€ i transport pr6bki
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