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próbki: MIKORZYN l c - HOTEL ,,MIKORZYN'
B _ 210- s /2020 _ punkt l _wotlctwprowarlzanado niecki basenu zslstemu cyrkulacji
B - 27l - S t2O20 - puttkt 2 - basen duź1l -lvoda z niecki
B _ 27ż _ s 12020 _ punkt 3 _woda tloprowadzana na pĘwalnię z sieci wodociqgowej

Miejsce pobrania i opis

stan próbki dostarćzonej do laboratoriuD: bez zastEeżeń.

Danc pozyskane od klienta wyróżniono ku.sywą (nie dotyczy nazw rnikrobiologicznych)
Labo,atorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dost arczanych przez zleceniodawców,
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sprawozdanie zatwierdzil

l) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem ora dla wyników w granicach waności normatylvnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku, Niepewność pomiaru
z pobraniem i transpońeln
wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2, Podawane waności niepewności nie zawierają niepewności związanej
próbki,

Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ż dnia
- koniec sprawozdania
(Dz,U, z 20l5 r., poz. 20l6),
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9.

l l,201 5 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

pisemnie w ciągu l4 dni od daty
Wyniki odnosą się wyłącznie do badanej próbki, Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. skargi można §kładaĆ
otrzymania wyniku.
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