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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR POL/HK-491/4888/1175/2015 

1. Nazwa i adres klienta: P. G.K. i M. Sp. z o.o. 
ul. Południowa 3 

2. Cel badania 

3. Identyfikacj a próbki: 

38-100 Strzyżów 

wyniłci przeznaczone do oceny zgodności z wymaganiami w obszarze 
regulowanym prawnie 

a) rodzaj.' próblca wody przeznaczona do spożycia przez ludzi 
b) miejsce pobrania: wodociąg Strzyżów- ul. Zawale 47 

4. Stan próbki w chwili 
przyjęcia do badań: 

bez zastrzeżeń 

5. Kod próbki: 4888/1175/2015 

6. Data przyjęcia próbki 22.10.2015 
do badań: 

7. Badania rozpoczęto: 22.10.2015 Badania zakończono: 23.10.2015 

8. Podstawa 
przeprowadzenia 
badań: 

a/ zlecenie- z dnia 22.10.2015 
hl protokół pobrania próbki: Nr: -

9. Próbkę pobrał 
i dostarczył: 

przedstawiciel Zleceniodawcy 

10. Metoda pobrania 
próbki: 

zgodnie z wymaganiami załącznika ZD/IS/L/16/04 do Instrukcji IS/L/16 
„ Kryteria wstępnej oceny próbek przyjmowanych do laboratorium " 
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11. Wyniki badań: 

Nazwa badanego 
parametru 

Najwyższa 
dopuszczalna 

zawartość 

Wynik końcowy 
badania Zastosowana metoda 

badawcza 

Bakterie grupy coli 
Gtk/lOO ml) 0 0 

P N - E N ISO 9308-1:2014 
Escherichia coli 
Gtk/lOO ml) 0 0 

12. Informacje dodatkowe: 
- przebieg badania: badanie przebiegało bez odchyleń i odstępstw 
- określenie niepewności wyniku: niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i k=2 (nie 

uwzględnia etapu pobierania próbek) 
- inne: wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 

(Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 , Dz.U. nr 61 poz.417 z późniejszymi zmianami) 

13. Podwykonawcy: nie dotyczy 

V(podpis) (podpis) 

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. 
Laboratorium udostępnia Klientowi wszelkie dodatkowe informacje n/t wykonanych badań. 
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. 
Niniejsze sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Dyrektora PSSE powielane inaczej jak tylko w całości. 
Sprawozdanie sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach. 
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