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Przedmiot kontroli:

Zlecający:

Zamówienie:

Nr zlecenia:

Zakres kontroli:

Miejsce poboru:

Nr próbki:

Pobranie próbek:

Data pobrania próbki:

Data rozpoczęcia
izakończenia badań:

Wyniki badań:

AK O1O

Medyka, 30.04.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR O15IO1IO21I2O

WODA DO SPOZYCIA

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie
ŚwierszczÓw 108
22 - 50o Hrubieszów

Umowa nr 3120 z dnia 10.01.2020 r.

01t015t20

pobranie probek
badanie parametrÓw z grupy A, enterokoki

Brodzica 39 - zawór czerpalny - dot. wodociągu
Czerniczyn

01 5101 lO21 120 - probka jednorazowa

pobranie próbek przeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458.2007

21.04.2020 r.

23.04.2020 r. - 30.04.2020 r.

przedstawiono w Raporcie zbadan
nr 13441lLBl2020 w załączeniu

Stwierdzenie zgod ności z wymaganiami:
Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przezludzi, spełniają wymagania zawańe w Rozporządzeniu Mjnistra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r ' w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz'U 2017 poz.2294)

POLCARGO - IvIEDYKA
Rzeczcznawstwo i Kontrola ]bwarÓw

w obrocię ivliędrynarodowym
SpÓłka e o.o.

37-?32 MEDY'm 161T,/
nłr i@F#are,KoPYt

zastrzeżenie'. Wyniki kontroli zamieszczone W niniejszym sprawozdaniu odnoszą się Wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań
stanowią integralną część niniejszego Sprawozdania' Sprawozdanie niniejsze może byÓ powie|ane ty|ko W całości' Wykorzystywanie lub
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37-732Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-meOyta.pl i SeS . I

NlP: 795-000_73_80, KRs: 0000129926' Sąd RejonowywRzeszowie, Kapitałzakładowy: 135500 PLN l ?!!-' __
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Gft eurofi ns

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
lnne dane:

Próbka pobrana przez:
Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan próbki:

N umer identyf ikacyjny laboratoriu m :

Data roz poczęci a ba d a ń f i zykoch e m i cz ny ch: Żo2o-o4-23

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2020-04-30

Raport autoryzował:
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Eurofins oBiKś Polska Sp. z o.o.
dawniej ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o'o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel.32 259 7036+9

fax32 259 70 30

e-mail : realizacja @obiks.pl
www.obiks.pl

RAPoRT z BADAŃ NR 13441lLBlzozo

PoLcARGo-MEDYKA Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w obrocie
Międzynarodowym Sp. z o.o.

37-732 MEDYKA 161

221000223012020

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Brodzica 39
07s/0L/021./20

Pobieranie i transport Polcargo Medyka (AK 010)

2020-04-21
2020-04-22
bez zastrzeżeń

00t5852120

STAftSZY SPEC'ALISTA
w Fróftłvnt Badań EioĘlonych

ł (kł yłkł
mgr ln*. tatrycjl OLEJfiIK

Raport zatwierdził: Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Król

Raport został autoryzowany' zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnościa

Jednostka

A
Mętność
PN-EN ISO 7027-L:2OL6-O9 (0.2-800) NTU

o.22 r0.08 NTU

A
pH

PN-EN ISO 10523:201,2 (2-121
7.1. r0.2

A
Ba rwa
PN-EN ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/l Pt*

<5 ms/l Pt

A
Tapach / liczba progowa zapachu ToN
PN-EN 1622:2006 (1-1000) TONx'z

<1 TON

A
Smak / liczba progowa smaku TFN

PN-EN 1622:2006 (1-16) TFN*3
<1 TFN

A
Przewodność elektryczna właściwa w 25'C
PN-EN 27888:1999 (10-99990) uS/cm

891 Ł27 uS/cm

A
Liczba Escherichia coli
P N - E N I SO 9308 -'J.:2O1.4-12+ AL :2017 -0 4 ( 1-100) itk/100 m I

0 jtk/100 ml

A
Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+AI:2017-O4 (1-100) itk/100 ml

0 jtk/100 ml

A
ogólna liczba mikroorganizm ów w 22"C po 72h
PN-EN Iso 62ŻŻ:Ż004 (1-300)jtk/ml

0 jtk/ml

A
Liczba enterokoków kałowych
PN-EN lso 7899-2:Ż004 (1-160) itk/100 ml

0 jtk/100 ml

Raport z badań nr 1'3441'/LB/2020

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołU oceniającego.
f2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Laboratorium Eurofins oBiKŚ Polska Sp. z o'o' posiada Zatwierdzenie PPlS w Katowicach do wykonywania powyższych badań nr

Ns/HKiś/4560/7Ll1'4-28/2o2o obowiązujące do dnia 03.04.2021r.

KONIEC RAPORTU
A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
(T) - badania wykonywane W miejscach innych niż stała 5iedziba Laboratorium
NA _ badanie nieakredytowane (nie zamieszczone W zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające Wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)

A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy uslug laboratoryjnych,
N(P) - badanie nieakredytowane Wykonane przez podwykonawcę,
(NR) _ badanie WYkonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności Wyników,
(W) _ przywołane dokumenty odniesienia zostały Wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
* - zamiesŻczony komentarz do Wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań) zostały podane

Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta.

rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%), dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik roz5zerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

zakresu akredytacji) są nieakredytowane'
Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowYch nlepewności nie podaje się.

Wprzypadkubadańbiologicznychwynikipodanewformie<4należyintepretowaćjako:mikroorganizmysąobecne wliczbiemniejszejniż4.

Daty Wykonywania badań są identyfikowalne W zapisach LaboratoriUm.

skargi rozpatryWane są zgodnie z lnstrukcja ogólnolaboratoryjną ]/Q/34,,Rozpatrywanie skarg"'

Rapoń może być powielany jedynie w całości.
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