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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 5, 74 - 100 Gryfino

Laboratorium
ul, Łączna l, 74 - 100 Gryfino

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

AB 1063

Zleceniodawca

Zakład/ Imię i nazwisko

Adres

Telefon

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI

Ul. Szczecińska 5

74-100GRYFINO

91 4163051

Próbka pobrana i przeznaczona do badania

Nazwa badane] próbki

Data l godzina pobierania próbki do
badań

Data i godzina przyjęcia próbki do
badania

Miejsce pobierania próbki do badania

Sposób pobierania próbki do badań

Imię i nazwisko próbkobiorcy

Numer protokołu pobierania próbki do
badań

Identyfikacja badanej próbki

Przydatność próbki - do badań
wykonywanych w laboratorium

Data rozpoczęcia badań

próbka wody

Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę wody do badania w laboratorium

10.01.2020 godzina 10:27

Ujęcie wody Wysoka Gryfińska - woda uzdatniana (wps woda podawana do sieci wodociągowej)

Kranlk mikrobiologiczny na stacji uzdatniania wody

Próbka^©b»na-dQ^adcH^-mikrebietegi6z^eb^ednie~z^©włą—PN-6N-IS04e468-3flO?-*A

Próbka pobrana przez klienta :-Zewnętfzflege - Wewnętrznego.

pobrana zgodnie z harmonogramem wewnętrznym na rok 2020 z dnia 09.01.2020 r.

Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę wody do badania w laboratorium

21/20

Nr laboratoryjny
badanej próbki

W ,30 ,01 ,20

Próbka przydatna / Pfóbka-fliepfzytlatna

10.01.2020

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów
niniejszego sprawozdania z badań.
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Data zakończenia badań

Data sporządzenia sprawozdania

11.01.2020

13.01.2020

LP

1

2

3

Badane oznaczenie

NPL bakterii z grupy coli
Metoda N P L "-'
[Inkubacja w temperaturze 36° ±
2°C / 22 h] - reakcja barwna.
NPL bakterii Escherichia coli
Metoda NPLM;
[inkubacja w temperaturze 36° ±
2°C / 22 h] - reakcja
fluorescencji.
NPL bakterii Enterkoki
Metoda NPL w"'
[inkubacja w temperaturze 41° ±
0,5°C / 24 h] - reakcja
fluorescencjl.

Wynik
badania

<1,0

<1,0

<1,0

Wymaga
nią*

o

o

o

Granice/
Niepewność
wartościach

rzeczywistych 95 %
przedziału ufności

Dolna

0,0

0,0

0,0

Górna

4,0

4,0

4,0

Jednostka
miary

NPL/IOOml

NPL/IOOml

NPL/IOOml

Metoda

PN - EN ISO 9308-2
*A

PN - EN ISO 9308-2
*A

PB-27.00 wydanie 2
z dnia 18.03.2019 r.
z wyłączeniem
punktu 4.2 *A

Parametr
Zgodny

/Nie
zgedny **

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Podpis osoby autoryzującej:

data: 1

*A - metoda akredytowana
*N- metoda nleakredytowana, objęta systemem jakości.
A/'m- metoda alternatywna - mikroblologla „metoda badania poza obszarem Regulowanym Prawienie".
";- metoda zatwierdzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
NPL- Najbardziej prawdopodobna liczba mikroorganizmów.
Wymagania * - Podstawa oceny zgodności z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U póz. 2294 z dnia 11.12.2017 r).
Parametr Zgodny/ Niezgedny "- Stwierdzenie zgodności zgodnie z pkt =. 2.3.1LAC-G8:03/2009,, Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze
specyfikacją". Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie ufności 95 % dla niepewności rozszerzonej przy k=2 wraz z etapem pobierania próbek/

J^^^9J3.u...fi2.!3l?.f^Jli.a.J?IO.(?-?.b_

Podpis osoby sporządzającej:

Kierownik Laj^^

Katarzyna Ulas

mgr inż.

data: 13.01.2020

Podpis osoby zatwierdzającej:

Kierownik Laboratorium

Katarzyna Ulas

.tomgr inż. :

data: 13.01.2020

ŁtlcA
mgr inż.
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