
Por,cARGO
MEDYKA

Przedmiot kontroli:

Zlecający:

Zamówienie:

Nr zlecenia:

Zakres kontroli:

Miejsce poboru:

Nr próbki:

Pobranie próbek:

AK O1O

Medyka, 19.02.2021r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI NR O15rc1IOO6I21

WODA DO SPOZYCIA

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Hrubieszowie /s w Świerszczowie
Świerszczów 108
22 _ 500 Hrubieszów

Umowa nr 2120 z dnia 08.01.2021 r.

01t015t21

pobranie prÓbek
badanie parametrów z grupy A, enterokoki

SP Czerniczyn -zawÓr czerpalny - dot. wodociągu
Czerniczyn

01 5/01 /006 121 - probka jednorazowa

pobranie próbek pzeprowadzono zgodnie z normą
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania próbki: 09.02.2021 r.

Data rozpoczęcia
i zakończenia badań: 09.02'2021 r' _ 13'02.2021 r'

Wynikl badań: pzedstawiono W Sprawozdaniu z badań
nr 01/080/PŚł-vllzt, Raporcie z badan
nr 457 6lLBl2021 w załączeniu

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
Wyniki badań wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi, spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r' w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spożycia przezludzi (DŻ'U 2017 poz.2294)'
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zastrzeżenie: Wyniki kontroli zamieszczone W niniejszym sprawozdaniu odnoszą się Wyłącznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badań
stanowią integra|ną część niniejszego Sprawozdania' sprawozdanie niniejsze moŻe byc powielane tylko W całości' Wykorzystywanie |ub

37-732Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka.pl SGS .
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Por.,cARGo
MADYKA

Sprawozdanie z badań Nr: otloaopŚ lLMl21

LABORATORIUM CHEMICZNE I OCHRONY SRODOWISKA w MEDYCE
tel. (0-16) 671-53-81 w. 35; fax (0-16) 671-53-82

?rmss
AB 914

Zleceniodawca(r):

Nr umowy/.zamÓwienia(1):

Dział lnspekcji i ochrony Środowiska w Medyce

o1/sc/o19/21lPŚ

Zakres badań według umowy/ zamÓwienia nr(1): 01/sc/o19/21lPś zdnia: 08.02.202'l
Data pzyjęcia prÓbki przez LM: 09'02'202'|

Data wykonania badań: og - 12.02.2021

Strona: 1 lloŚć sron: 1

Data soozadzenia sorawozdania: 17.02-2021
Kod próbki w LM(r): 015t01t006t21

Numer prÓbki Zleceniodawcy{])' o't5tolt006t21

opis próbki(1) / Status prÓbki: Woda do spożycia / Próbka przydatna do badań.
L.p. / Badanie

akredytowane /
nieakredytowa -

Oznaczenie Norma Iub procedura
badawcza

Jednostka
miary

VWnikj
( wartośó wyniku + niepewnośó pomiaru (') 

)

1 x pH PN-EN tSO 10523.2012 7,0 r 0,1

2 x Przewod ność elektryczna
właściwa w temD. 25o c PN-EN 27888:1999 pS/cm 836 x 2s

3 x Barwa PN-EN ISO 7BB7:2012 pkt.7
+ Ao.1:2015 mg /l Pt < 5 Akceptowalny

4 x Mętność PN-EN ISO 7027 -112016-09 NTU 0,18 ! o,o2

5 Zapach PB/POU5.66
wvd.3 z dnia 18. 1 'l .20'1 9

TON Akceptowalny

b Smak PB/POU5.66
wvd.3 z dnia 18.1'1 20'19 TFN Akceptowalny

Przedstawianie stwierdzenia zgodności :
Vwniki analiz: pozycja 'l-6 zgodna z Wymaganiami zawańymi w RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz'U'2017 poz.2294)'
stwierdzenie zoodności w ooarciu o Wvmaoania zawańe W lC/PoL/3.52 wvd 1 z dnia 03 02 2o2o balacznlk nr 1\

uwagi: Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki; (1) dane dostarczone pzez Klienta; (2)- norma wycofana bez zastąpienia dostępna w zbiorach PKN;
Próbka została dostarczona i przygotowana pzez pracownika Dzjału lnspekcji i ochrony Środowiska w Medyce.
PEW - pomiar z automatyczną kompensacją temperatury.
zatwierdzenie PPls w Przemyślu na wvkonanie badań wodv do sDożvcia ?sK,487-1'17l20 zdnia28.05.2020.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
(-) Liczby po znakut są niepewnościami rozszerzonymi wyrażonymi wjednostkach miary danego oznaczenia bez uwzględnienia etapu pobierania próbek,
obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około 95 %.Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody Wynjku niepewności nie podaje się
(**) znak X oznacza badanie akredvtowane, akredvtacia Nr AB 914.
Sporządził(a):

Szacka Joanna
Autoryzował(a):

ł(ltfi CI\Villll{ LAB0ftATCInluM tHtt\ńltlł,łtilil
i0CHB0llY śnonowtsxn

,ńcLc[ł,
mgr irłz" Joa,run:a

Sprawdził(a):
Śmigielska Monika

.-KONIEC SPRAWOZDANIA--
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
lnne dane:

Próbka pobrana przez:

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan próbki:

Numer identyfikacyjny laboratorium :

ilffilKs

ś\':v72Ś-Yz-z--.c- /ffit
ti"-ffi.,S.. ffi

AB 213

Data rozpoczęcia bada ń biologicznych : 2027-o2-to

Data za kończen ia bada ń biologicznych : 2o2l-o2-t3

Raport autoryzowal: Kierownik Pracowni Badań Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport Wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik aiura obsłuii Klienta:
(Specjalista) Karolina Ryś

Raport został autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
Kdtow i ce, d n. 202 1-02-1 3

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 70 36+9

fax32 259 70 30

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

RAPoRT z BADAŃ NR 4576lLB/2o2L

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

37-732 MEDYKA 161

zzloooo7s8l20zL

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
SP Czerniczyn
o15/0L/006/2L

Pobieranie i transport Polcargo Medyka (AK 010)
202L-02-09
z02t-02-10
bez zastrzeżeń

0007sl.o12L
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Raport z badań nr 4576/LB/2021'

Parametr /
Metoda badawcza I zakres

Wynik
z niepewńościa

Jednostka

A
Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-I2014-12+A1,:2017-O4 - (1-100) jtk/100 ml

0 jtk/100 ml

A
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO 93O8-1,:2O1,4-I2+A1.:20I7-04 - (1-100) itk/100 mI

0 itk/100 ml

A
Liczba enterokoków kałowych
pN-EN rSO 7899-2:2004 - (r--160)jtk/100 ml

0 jtk/100 ml

A
ogólna liczba mikroorganizm ów w Ż2"C po 72h
PN-EN lso 6ŻŻ2:Żoo4 - (1-300)itk/ml 0 jtk/ml

Laboratorium Eurofins oBiKŚ Polska Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPls W Katowicach do wykonywania powyższych badań nr

Ns/H Kiś/456o/zL/ L4-28 /2020 obowiązujące do dnia 03.o4.2021'r.

A- badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) _ badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba 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 usług 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
* - zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotycŻące próbki (w tym mogące wpĘwać na ważność wyników: data pobrania, mie.isce pobierania, obiekt badań) zostały podane

Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

wynikóW (W tym punkt pobrania oraz identyfikac.|a obiektu badań) zostały podane przez Klienta.

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

zakresu akredytacji) są nieakredytowane.
D|a wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metodyoraz dla badańjakościowych niepewności nie podaje się.

Wprzypadkubadańbiologicznychwyniki podanewformie<4należyintepretowaćjako: mikroorganizmysąobecne wliczbiemniejszejniż4'

Daty Wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

skargi rozpatrywane są zgodnie z lnstrukcja ogólnolaboratoryjną l/ą34,,Rozpatrywanie skarg".

Raport może być powielany jedynie w całości'

KONIEC RAPORTU
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