
ffiffiffi
SGS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium ŚrodoWi5kowe
43-200 Pszczyna
ul. cieszyńska 52A

Strona nr 1/1

lNFoRMACJE DoTYczĄcE
Pszczyna 2017-05-30

POBIERANIA PROBKI, NR S8/47062/05/2017 ill

Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

lD:35'16

Podstawa
Zlecenie z dnia: 2017 -01-20, numer systemowy. 17002461

Miejsce poboru / etykietaNr laboratoryjny

045959/05/2017 WodocĘg publiczny W Kłopoczynie Woda pitna

sieć I

Nr laboratoryjny Data pobierania Próbkobiorca

045959/05/20't 7 2017 -05-12, godz.07:30 Przedstawicael Laboratorium PN-lSO 5667-5:2003 (A)

Ocena wykonana pobierania
brakBarwa:

Plan pobierania: tzgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium

brak zapach: brak

badań

2017 -05-12, godz.17 .50

Stan próbkiw chwili dostarczenia do laborator]um nie bUdzizastrŻeżeń

(A) _ metoda pobierania próbek objęta akled\Ąaąą nr AB 1232.

W załączeniu Wyniki badań zreaIizowanych przez podwykonawcę

SGS F;j:Ła Sp. z o. o.
01.Ź.t6 Warsr+w.: ill' Jair" Kaz'ń'e'Ża 3

N:p;B6000560g
L ?!'i_r'i: ::\_'] srodcwisłowe
En.:'r,l.'r-t' H€ai'l & S6frtv

43-20i P.:l ''..' .la. ul' c lt'zył,'i'i 52a
tcl' 32 ł491500; la'I sz 4zzolz

L 1 163 (ALS Czech Republic s. r.o., Praga).

rs'.inzffi#5uri'i.x"

i, ,, "ł-
SpecJalisIa ds''projektów środowlSkowych

-',"p.y 

cołu."nt -"tuł \łystawiony zgodnie z ogólnym Warunkami ŚW adczen a Usług (oWŚU stanoW ą e enrent olerty. dosĘpne są na slronie:
--- Koniec dokumentu -----

odszkodowań j iurysdYkc|] zawańe W owsl]
Us]L]gę zrealrzowanoW czasie zakrese prŻedstawlonym W n n e]sŻym dokumencie zgodnie z Usta enraflr poczyn onynrlze Zlecenlodawcą iWedlug JegowskazóWek. ]eśl

iako;e Żostały podane sGsPolskasp zoo ponos odpowiedza noŚć jedyn e przed zlecenrodaWę n ne]szy dokUnrent nie zwalna stron z realizowania praw iobowąŻkóW

wynikalących z zawaftych porozumień
Wszelke neautoryzowane zm any ninie]szego dokument! podrablan e fałsŻowan € jego treści folmy WygądujestnezgodneipodlegaŚcganiLrwśwleteprawa
DokUment moŹe być [ykorzystywany kop owany w całośc kopiowan e częścrowe ]est dopuszcŻa]ne po uzyskanlu p semnel zgody

WsŻystkewyn kLbadań pomarów zestawtonew n!nle]szym dokumence odnoszą się tyLko do badanych próbek W przypadkU gdyw dokur.encie zaznaczono. ze próbk

zos1ały pobrane pzez przedsiawicie a Zecenlodawcy scs Po ska Sp' z o o njeponoslodpowedŻanośc za pochodŻenle sposób pobrana ireprezenlaty\łnośc próbki

oryq na] poMerdzony w]asnoręcznym podpiser.
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Klient

3A 52017

222
PR17R5518
SGS Polska Sp z o o Envrronment Health and Safety

Matryc€ badana: WoDA P|TNA Nuner pńbkiklienta

ldentyfikatar próbkj

Dala / gadzina pabrania próbki przez Próbkobiarcę

045955i 05/2017 045959/05/20'!7 045963/05/2017

PR17R5518002

12 5 2417 oA:AO 12 5 2017 07 3A 12 5 2017 08:34

LOR NP NP

*&'i.ł;'ll<7a _-. I <7s I .zsRadon W-RN222GAM 50 Bq/L

Tryt W-TR -SC H t0 Bq/L <T0 <10

Wyniki analiz

W.RN222GAIV

Opls

cz_soP D06,07_363 B

Gdy data ]esl orzedstaw ona aznacza ta Że została cna csŻacowana p.zez

pżygolowana próbK jest $/swelo.y ]ako 000 to n'crnrac]a ta nje zaslala przekazaaa cŻeŻ
rozszerzona n epewność oomlarowa pÓW ęksŻona o Wspo]czyn. k k = 2 rcolezent!]alegc 95% poŻio.t' L]fnośc

L -c7 -oĘ rj-Jpo,lo^a'. \D.\epF^.oŚ.po-do^d

Koniec wyników analiz

Podsumowan ie zastosowanych metod

aboratcl t]." d a celóW analtycznych Jesl czas
k erria N epewność pomlarowa ]est vr|raza|a )aF'c

470 01

(csN 75 7624 rozdzial 6) oznaczanie radonu 222 metodą scyntylacyjnei spekllometrii gamma z

W TRI.SCIH cS\ lSo 969E olnac7ar e slęze'lia akrywrośo tryIJ c|e{v1 'iczrll. e- scyrty acy|'v- rLsC)

symbol ''' poplzedzający metodę oznacza brak akred}łacji. W wypadku gdy procedura na]eżąca

uŻyta do nieakredytowanej rnatrycy' ozrlacza ta' ze uzyskane \łyniki nie posiadają akredytacji'

uwagani na o'erwsTej slronie
zasady obliczeń i sumowania parametrÓw dostępne są na Źyczenie w Dziale obsługi Klienta

do metody akredytowanej została
Proszę zapoznac się z ogólnymi
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