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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR s8/74113o8/2o17

Zleceniodawca ID:35{6

Gmina Sadkowice

Zlecenie z dlia 2017-01-20. numer systemowy 17002461

obszar badań: obszar regulowany prawnie

dla potzeb potwierdzenia zgodnoścl z wymaganiami

Miejsce poboru / etykieta Próbka:

045956/08/2017 WodocĘg publiczny W Kłopoczyn ie Woda pitna
sieć wodociaoowa Kłoooczvn 9

Nr laboratoryiny Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

045956/08/2017 20 1 7 -08-08, godz.o7 .25 Przedstawiciel Laboratoriu m PN-lSO 5667-5:2003, PNTEN ISO

Dane ntem

1945A.2007

Barwa brak Mętnośc: brak

pobierania próbki

Zapach btak

Ocena

Plan pobierania: '3godnie z harmonogramem
: Data reiestracii w laboratorium I Data badań zakończenia badań

2017-08-09, godz.o7 1A 2017-08-09 2017-O8-11

stan próbkiW chwili dostarczen a do aboratorium nie budz zastrzezeń
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Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z
Pszczyna 2017-08-14

BADAŃ NR sBt7 41'l3lo8l2o17

Oznaczany paaametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
lozsżerzona

sid'
!

Dopuszczalne
wańości (NDs)

wskźników045956tOAt20'17

PN-EN ISO 1052312012 (A) 6,5 - 9,5 t.3
<25005)t7ru3

7,4

<5
<1

10,3

MętnoŚć

Barwa

, Liczba progowa zapachu (TON)

Liczba proqowa smaku (TF19

Liczba bakterii gr!py coli

L czba Escherichia coli

PN-EN 27888.1999 (A)

PN-EN ISO 7027 2003 (A)

mgPV PN-EN ISO 7887:2012 (A)

PN-EN 1622:2006 (A)

PN-EN 1622:2006 (A)

lso 15923-1 2013 (A)

pS/cm 572

< 0,05

KM158

NTU < 0,10

Ś050
KM o])Ż3

PS KM
jtU100ml - liczba jednostek tworzących kolonie W 100 mI

NDs ' zgodnie z Rozporządzeniem M nistra zdrcwia z 13 11 '2015 r' W sprawie jakoŚci Wody przeznaczonej do spozycia prŻez lUdzi
(Dz. U z 2015r., poz. 1989)

Parametr powinien być uwzględniony przy oce]]ie agresyvvnych właściwoŚci korozy]nych Wody'
Akceptowa ny przez konsumentóW i bez nieprawidłowych zrnlan'
Parametl. powinien być uwzględn]ony prŻy ocenre agresywnych właściwoścr korozyjnych Wody; oznaczana w temperatuże 25Ćc
Dopuszcza się pojedyncze bakterie Wykrywane sporadycznie nie W kolejnych próbkach' do 570 prÓbek W clągu roku.

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A)

PN-EN ISO 9308-1 r2014'12

' Norma/procedurabadawcza

PN EN 1622 2006 Metoda uproszczo-a parzvsra wybor ntewv--szo-v

objaśnieniaI

A - metodyka akredytowana
Miejsce Wykonania badań: TE - teren; Ps - Pszczyna
Wańościwyników badań poprzedzone znakiem n]niejszośc] (<) oznaczają uzyskanie Wyn ku ponizej dolnej granicy oznaczalności metody
N iepewność metody badań fzyko-chemicznych okreŚlono jako n lepewność rozszeżoną Współczynnlk rozszerzen ia k=2; poŻ om Ufności 95%'
Niepewność rozszerzoną podano dla analizy
Autoryzował:
KM - mgr ]nŻ' Maron Kuś - K]erown k operacyjny Laboratorium
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---- Koniec dokumentu ----

Data, wersja a/lub informacje dodatkowe

NiniejsŻy doku m ent został Wy staw ony zgodnle z ogó nym WarLrnkam ŚWladcŻena UsłUg (oWŚU sianową eemeni ofeny dostep|e są na stron e

odszkodowań j!rysdykcj zawarte W oWŚU

takowe zostały podane SGsPoskasp zoo ponos odpowledzanoŚć]edyneprŻedZecenodawca.nln]e]szydokL]menlnezwanastronzrealzowanaprawlobowązkóW
wyn kających z zawartych poroz!rn eń
Wsze ke nealtoryzowane zm any nlne]szego dokumentu podrabanle fa]sŻowane]ego treśc. formy Wyg ad! ]est n ezgodne podeqaścqanuWśwleieprawa
Dokument moze być Wykorzysiywany kop owany W ca]oścl koplowan e częsciowe ]es1 dopuszczaln e po lzyskanlu plsemne] zgody
Wszystkie Wyn kL badań pom aróW zeslawlone W nlnlelszym dokLlmenc e odnoszą się ty ko do badanych plóbek W przypadkU gdy W dokL]menc e zaznaczono. że próbkl
zostały pobrane przez prŻedstaw]cea Zlecenlodawcy SGSPolskasp zoo nie ponoslodpow edzla]nośc za pochodzene sposób poblanla feprezentaiywnośc prÓbkl


