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Zleceniodawca lD: 3516

Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

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

obszar regulowany prawnie

045963tOst2017 WodocĘg publiczny W studziankach Woda pitna

dla potrzeb potwierdzenia zgodnoścl

Miejsce poboru / etykieta

Sieć Studzianki 2

Dane zwiazane z pobieraniem próbek
Nr laboratoryjny Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

04596310512017 20 1 7 -05-12, godz. 08: 30 PrŻedstawiciel Laboratoriu m PN-lSO 5667-5:2003 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana
brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

2U7-A512, godz.17 .50

I

stan próbk W chwilidostarczenia do laboratorlum nie budzizastrzeżeń

(A) _ metoda pobierania próbek objęta akredytacją n( AB1232'
W Załączeniu Wyniki badań zrea|izowanych plzez podwykonawcę: L '1 163 (ALs czech Republic s.r.o., Praga).
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Wyniki analiz
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Matryca badana: WooA PITNA Nuner prÓbkł klienta
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Dete / dÓ.]?ina Óobrania oróbki przez Próbkobiorcę
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Symbo| ''' poprzedzający metodę oznacza brak akredytacji W wypadku

uiyta do nieakredytowanej matrycy. uznacza lo ze uzyskane wyniki nie
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