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GMINA ZB6JNA, 19416 Zb6jna, ul. tomiyfiska 64
NR:
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t{umer protokolu pobrania pr6bki: brak danych
P.6bka/-ki pobral(all dostaraYt (al: pr6bkobiorca klienta (zaswiadczenie nr 3/1/2015
wydane pnez wssE w warszawie).
Plan pobie.ania pr6bti/-ek: brak danych
Procedura pobierania pr6bti/-ek: PN-EN tSO 19485:200
Daia i godzina prryiecia pr6bki/-ek: 2018.11.28 godzina

Z/r. ?6'L2::
--=U|t
Z 0,

7,
10:30

,.Fl

l*

ldenMikator pr6bki nadany przez klienta
xod pr6bki nadany przez laboratorium

LBLl.lFlM

Rodraj i adres unQdzenia lub ir6dla wody
Mieiscr i punkt pobrania

Wodociag Zb6ina
Studnia Nr 1 (woda surowa)

Rodraj pr6bki

.iednorazowa
2018.11.28 godzina 8:OO

Data igodrina pobrania pr6bki
Stan pr6bki

zastneie6, temp. wewnqtnier-otorby 4Z.Cwoda pneznaczona do spoiycia, woda surowa
p16bka dostarczona w naczyniu przygotowanym pnez
OL PSSE w tomiy
bez

Opis pr6bki

Oata wykonania badai: 2018.11.28

-

2018.12.01
WYNIKI

Liczba ba kterii trupy coli w 10O

ml wody

BADA

MIXROBIOLOGICZNYCH

PN-EN ISO 9308-1:201+12

Esch. chio cdiwl0oml wcdy
lia2ba mitrcorBanizm6w w 1ml wody,
22+ 1.2'C, po 72 godz.

odipcay

Asystent
Autoryzowal:

trlfi
,/ry,,,€omataMi6(,.lowska
funftcja, imiQ i nazwisko, podpt!

.-" - nie doty@y

danego ornaczenia

'Sr(zeg6ly tyrh etap6w

3a

idenMkowalne popzez zapisy prowaduone w laborEto,ium.

"niepewno'd ro&enona wYniku badania Prry prawdopodobieistwie roEaenenia

ok. gsta, dla wspoleynnila rorszenanla k=2, wyraiona
-' -''
pnedzialu ro?srezenia, wvznaczona ztodnie r pxN-rso/Is 1cr36:20u. Nhp€wnoL
nie uf,.r8redni" etap, pouierania piJiri.

za pomoce

r)w8 Rozpor'adrenia Ministra zdrowia,
dnia 7 Srudnia 2017 r. w sp.awie jakokiwody pneznaczonej do spoiycia pner
ludri I Dz. u. r zou r. poz. 2294).
l wynikiirwiQtane r nimi niep€wnotci odnos.a sieiedynie do badanejy'ych pr6bki/-ek inie mog?

dotyczyc iadn.j partii- wyrobu/substancji/matedatu,
ktdrej prdbkal-i zostah pobrana/-e.
2 Be2 pigemnej
Paistwowego PowiatowetolnspektoG sanitarneSo w tomiy sprawozdanie
nie lr|oie byd powielane inaczej nii tylko w catoSci.
'8ody
3. l(lient lna prawo
do skar8i (reklamacii) w ciqSu 14 dni od daty otrrymania sprawozdania.
4. [aboratorium nie ponosi odpowiedzialnojci za pobieranie itEnspon pr6bet.
z
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BADA{ PR6BKI WODY
tom2a, d nia 2018-11-30
RZAD

U

NA2WA I AoREs xLtENrA:

Ci

1

MINY ZE

GMINA ZB6JNA, 1E{15 Zb6ina, ul. tomiyiska 54

YNEt

/ zAM6WIENtE NR: RPW8732/2018
Numer protokolu pobrania pr6bki: protok6l bez numeru
Pr6bke pobral / dostarczyl: przedstawiciel kllenta (zalwiadczenie nr 3/1/2015 wydane prz ez WSSE w Warszawie)r

zrEcENrE

Plan poblerania pr6bki: brak danych

Procedura pobier.nia pr6bki: PN-lSO 5667-5:2017-10
oata igodrina prlyiQcia pr6bki: 2018.11.28 godzina 10:30

ld€nMk.tor

p16bki nadany pr.et

llienta

2

78t2lFlM

xod pr6bkl nadany pr.er l.boretorium
Rodral

ladrei urrqdreni.lub ir6dla wody
pobr.ni.

wodociQg Zb6jna

MleJsc. I punkt

UaQd Gminy Zbdjna, Zb6jna, ul.

tonr:iy

ska 54

jednorazowa

Rod2aj pr6bki

O.ta itodrlna pobrania pdbki
Stan pr6bki

2018.11.28 godz. 8:30
bez zastrzeiefi, temperatura wewnatru lod6wki samochodowej 4,7oC
woda przeznaczona do spoiycia;
pr6bka dostarczona w naczyniach przytotowanych pnez OL PSSE w Lomiy

Opis pr6bki

oata wykonania badad: 2018.11.28
Ninleisze sprawordanie zawhra wyniki bada6 (lub pomiar6w) akredytowanych orar
akredylacji rostaly oznaa2one symbolem.l{".

bada (lub pomiar6w) niealredytowanych. wyiiki

spoza zrkresu

WYNIKI BADA{ FIZYKOCHEMICZNYCH I ORGANOTEPWCZNYCH
tD.

Parametr

Procedura badawcza

t

2

3

ledno3tka

2
3

5
6

PN EN ISO 10523:2012

Przewodno6a w 25'C

PN-EN 27888:1999

Smak

PN-72/C-04557 p. 4.s.1

.lorto.l

r.ar

6

ldeIst6r

I

pH

pS/cm

1'r

10

!.r nl.pr.r,ldlorldr rn{.n''

|

b.r nl.F.wLflrqrh

aldny ralr.r r.toad

PN-72/c{4557p.3.5.1.1'r

Zapach

R/l

NTU

z wl+Qq.niem p.5.4.

Steienie ron6w wodoru (pH)

mg

.teBo€l plu rd.unx.r6a

PN-EN ISO 7027-1:201G09

MetnoSa

tstzlFlM

5

PN,EN ISO 7887:2012 m€toda D

1

xod pi6bl(i

wartolt parametryenarl

N

6,5

6l.n;

- 9,s

7,8

t 0,1*r
480

I

w temp. 24,9'C

r s1..

b.r nl.D.wldowh !hl.h

z0

b.r nl.pnurrlo*ld! u nl.n

z0

rtc.rioulnt pn.r lff rch.nt6w

N

r 0,08'+

do 1.0

2500
.toDroolny pa.r lonsm.ntdy
I

0,27

r 3..

(19,6)'1)

&n;
Autoryzowal:
tuntci., imii i natwirto, podph

lrwg

ropontd..nla Mlnlstn Zdrowia r dnia 7 trudnia 2017 r. wspr.wi. ialosci wody pn.zn..ron.J rb rgotyEL pnez lud,lOr.U. r 2017 r. poL 2294),
rrlcmpcntura pomlaru *'C; tor.hi Ia pomoca un4dr.nia do tomp.ns.cll wplywu
t.mp.rltury,
tr
poradan u/.(ola t4o panm.tru w wodn€ w t -ani. lonsum.nt. - do 15 m6 ry|.
'' norma wycol.na paer Pxl{

.-'
'

"

. nic dolycuy daocto

ornatz€ni.,
idenMko*alnE popncz r.pisy profid2on€ w labo..bnum,
li.rb. .. rymbolcm r i€st to w.noat nEp.wnolci ,orst€non.j .U' wynt.jqca r nicpcwnolcl n.nd.rdow.j q pomnoton.j pn.r wsp6tc.ynnil rorzea.nia t=2, h6.y
no.malEcgo .ap.wnia priwdopod,obiefstwo rorszezcnia w pnyblilcniu 95X Pod.nsu/.(o3a nl.Fwnoici ni. uwrlhdni. ct.pu pobiemnta p.6bli.

stcreldly tych €t.p6w

sa

dta

rorkhdu

wynili I rwlaranc r niml nirp.unold odnos.t sil jedynle do badan.i pr6bli i nl. mogt dotycrya ,.dn.j p.nii-wyrobu/r'rbst.ncivm.t.datu, , tr6.ydr pr6bta rnata pobr.na.
8.r pir.mn.j {ody P.'lstwowtto Powiatow.lo h5p€kloI. S.nil.rncto r tom,Y rpr.wotd.nE ni. mol. bya poei.larc in.e.l nt, hdko w c.toJ.i.
3 Xllcnt m. prawodort.rgi (r€tlamaqi) w ciqlu 14 dniod drty otrrym.nh rgrawo.dani.
4.l..bor.torium ni. ponosi odpodedzialnoJci la pobier.nie itr.nspon pr6bli.
1.
2.
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Strona 1z 1

lomia, dnia 2018-11-30

7nn tt

WPIVNETO
NA2WA I aDREs xr.rErua:
zrEcENrE

/

GMINA ZB6JNA, 18{15 Zb6ina, ul. tomiy6ska 54

t4

zAM6WTENIE NR: RPW8732/2018

1E

Numer protokolu pobrania pr6bki: protok6l bez numeru
Pr6bke pobral/ dosta,(zyl: przedstawiciel klienta (zaswiadczenie nr 3/1/2015 wydane przez wSSE w warszawie)'

.-/

Plan poblerania pr6bkl: brak danych

1(</ag>b

Procedura pobierania pr6bki: PN-lSO 5557-5:2017'10
Data igodzina prtyiqcia pr6bkl: 2018.11.28 godzina 10:30

?c 7t.dn-otr

ldenMiketor pr6bkl n.dany paer klienta
xod prdbkl nadany pdez l.boralorlum
Rodrej I adres uEldteni. lub rt6dt. wody
Mieisce i punkt pobr.nia

1

tSTtlFlM
wodociqt Zbdjna
Studni. nr 1
jednorazowa

Rodraj p16bki
Data

2018.11,28 godz. 8:00

ilodzina pobrania pr6bkl
bez

Stan pr6bki

woda surowa;

opis pr6bki
Oata

zastr.eie6, temperatura wewnatE lod6wki samochodowej 4,7oC

p16bka dostarczona w naczyniach przygotowanych pr.ez OL

PSSE

w

tomiy

wylonania bada6: 2018.11.28

Ninieisre rprawordanie rawiera wynikibadad (lub pomiar6w) akredytowanych oraz badad (lub pomiar6w) nieakredytowanych. WYnikirpota zakresu
akredytacii rostaly otnaqone symbolem .N'.

WYNIKI BADA* FIZYKOCHEMICZNYCH I ORGANOTEPTYCZNYCH

,

1

Kod pr6bkl

wartorft parlmetsyena"

tstl.lFlM

l
mg Pt/l

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D

I

PN-EN ISO 7027-1:201G09

Metnoia

r wylqczeniem p.5.4.

3

Stetenie jon6w wodoru (pH)

PN-EN ISO 10523:2012

4

Prrewodno(i w 25'c

PN-EN 27888:1999

5

zapach

PN'72IC44557p.3.5.1.1'l

2

,€dno3tka

Procedura badawc2a

l-p.

NIU

.loproEl6r p@! lonrmnrdw
I r.r ni.6..drtloqrh ,iLn'r
rradorl,E pn ! lMnr6I

b.r nr.pErldlortth

,lonY atr.. r.roLl

pH

pS/cm
N

6,5

-

5r2*'

rtLn;

0,13

i

0,04'r

do 1.0

7,9

9,5

2500
alc.proslny pn.r lo.sun.nt6,
I b.t ni.Dr.uldlowYrh u .n

i q1" w temp. 25,0'C
479 i 51.r (19,4)'?)
z0

:I
Autoryzowal:
tunlcja, lmh i naul3ko, podpis

trwt rozpoa
tdr.nia Minisr.Zd.owi. t dnla 7 grudni.2017 r. w sprrwie jitoac| wody pn.rn.aon.j
4tcmperaturr pomlaruw'c; loretta r. pomocqur.ldEnia do romPcnsacjl wPtv*u tEmPer.turv,
do 15 m!Pv|,
'po4datr. w.nolateto p.ram.iru wwodzie w lrani. lorsum.nt. trnorma
wycofrna pncr lxtt,

do lpoayEi.

pnlz lsd, (0t.U.

r 2017 r. por.2294),

.-'.

'

ni€ dotycty d.nelo olo.c!enl.,
lrcze36iy tych.t.p6vst idlnMrow.lne PoPner r.PlsY Prow.drone P labo.atorium,

no.matn.Bo

t'p.mi.

pr.sdopodobr.istwo ro.sr.ncnia s pnybliieniu 95X. Podanav.no3t ni€pcwnojo nie uwrgkdnia.t.Pu pobi.ranL pr6bti.

2 8.r piremn./ 4ody P.tuiwowqo Powlarow€to hsp.ttora s.nltarnego w tomty sprawordi.ie ni. mote
3 xlienr m, Drawo do strrll (tcrhm..ll) w c4tu ra dnl od daty otnYmanh tp.aword.nl.
il. Lrbor.tonum ni. ponosl odpowlcdrl.lnoa.i

t. gobl.nnie i k.nspo.t

bya Powl€lane

in.dej nil

tYlko w c.iolci.

Pr6bti.
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SPMWOZDANIE NR M.54.1521.2018 Z BADAf PR6BKIWODY
AB 635

JRr

tomia, dnia 2018-12-03
NAzwA I ADRES KLrErnA:

Strona 121

tr

GMINA ZB6JNA, 18416 Zb6jna, ul. tomiyrlska 64

ztEctN|E / ZAM6W|E tE NR: RpW/8732l2018
umer protokolu pobrania pr6bki: brak danych

Pr6bte/-ti pobral(all dostarcrg (a|: pr6bkobiorca klienta

(zaJwiadczenie nr 3/1/2015 wydane pnez wssE
Plan pobierania pr6bki/-ek: brak danych
Procrdura pobierania prribli/+k: pN-EN tSO 19485:2007
Oata igodrina prryjecia pr6bki/-ek: 2018.11.28 godzina 10:30

w

P 2 ?-.'*-

ldenMkator pr6bki nadany prtez klienta

2

Kod pr6bki nadany przer labo,atorium

l8t2lFlM

Rodtai iad.es urrQdzenia lub ir6dla wody
Miejsce i punkt pobr.nia

wodociQt Zb6lna

@

Rodraj pr6bki
Data i todrina pobrania pr6bki

jednorazowa
2018.11.28 godzina 8:30

Stan pr6bki

Opis prdbki
pr6bka dostarcrona w naczyniu pnygotowanym przez OL
Data wykonania bada6: 2018.11.28

-

PSSE

w

tomiy

2018.12.01
WYNIKI BAOAI{ MIKROBIOI.OGIC2NYCH

l-icrba bakteriitrupy coliw

1OO

PN.EN ISO

ml wody

93@1:201+12

PN-EN l5O 930&1:201+12

Eaba E chetichio.oliw 100 ml wody
lieba mik.oo.ganLm6w w I ml wody,

odiy.et

22+l-2'C, po 72

todr.

be,
nieprawidlowych
rmian,l

Alystont
Autoryzowal:

ilt,l
Eqtt#fdzate Miea.tr/w*e
,unlcia, imie i nazwisko, podpis

'Szcregdly tych etap6w si

idenMloy.lne

poptzez zitpisy prowadzone w laboratodum.

"niepewnold ro,stenona wynik badania pray prawdopodobkrlstwie rorszeraenia ok. 95ta, dla wsp6Lrynnika ro2stenenia l=2,
wyralona ra pomoci
paedrialu rorsterrenia,
pKN-rso/Ts

wyrnaczona rSodnie r
1qB6:mu. Niapewnord nie uwrghdnia etapu pobierania prdbrd.
rrwS Rozponadzenia Mininrd zdrowia
z dnia 7 trudnia 2017 r, w spr.wie iakokiwody pneznaczone, do
spoiych pnez tud2i ( &. u. r 2017 r. por. 2294).
rlZaleca sie, aby ot6lna lirba milroorganirmdw
nie pnekractata:
l(Ditl
mlwwodzte
wprowadzanej do sieci wodoch8owej,
/t
- 2m itk /1mtw kr.nie koniumenta.
wvnili i zwiaane 2 nimi nhPewnosci odnosza sq jedynie do badaney'-ych pr6bk/-ek i nre motq dotyczyd
iadnej panii - wyrobu/rubnanaii/materiafu,
z kt6rej pr6bta/-i zottah pobrana/-e.
2 Ber pisemnej rgody P'dsiwoweSo Powiatowego lnspektora sanitameto w tomiy sprawozdanie nie moie
bv( powielane inacre, nii tylko w catogci.
3. (lient ma prawo do sla,ti keklamacii) w.iqtu 14 dni od datyotr.ymania spr.wordania.
4. l. borato.iun nie ponosi odpowiedrialno&i !a pobieranie i transport pr6b€1.
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