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Zleceniodawca

Podstawa

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Zlecenie z dnia 2017 -O1 -20 numer systemo\ey. 17002461

obszar badań:
C"l b"d"'t

9!="-ą-{9:1Łpj1Y19 -dla potrzeb potwierdzenia zgoonoió
opis próbek

Nr laboratoryjny
Óróbki

Miejsce poboru,/ etykieta
żleceniodawcv

Próbka:

045944t03t20',17 WodocĘg pu bliczny w Kaleniu
Sieć wodociąqowa Paprotnia 58

Woda pitna

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

045948103120'17 2U7 -A3-09, godz.)7.15 Przedstawiciel Laboratorium PN ISO 5667 5:2003, PMEN ISO
194582OO7

Mętność: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

brak

Ocena pobierania próbki

Data reiestracii w laboratorium
2017-03-1Q,

stan próbki w chwili dostarczen a do laborator um nie budzi zastrzeŹeń
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Specjalista ds prorektow srodowrskowych

oryg nal pohłerdzony Własnolęcznym podpisem
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR sBl20402I03I2o17

ldentyfikacia metody
badawczejoŻnacŻany parcmetr

TE KlVl 65_955lŻr
PN_EŃ lso 10523:20'12 (A) 7 '9
PN-EN 27888:1999 (A) Ś25oo5) 7)'3

właściwa (PEW W temp 25'c PslKM Ś1'lzrNrtl PN-EN lSO 702712003 (A)

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

Li".6; ffigŃ;'ó;"h' ool'ł 
_- -- : r'fl! 'ulłgotlŁ - -'-*. --'1- PN-EN 1622:2006 (A)

.nd, ISO ' 5923-1 2013 (A) 0,13

PN-EN ISO 9308-1 2A14-12 (A)

' lik/1ooml IPN-EN lSO9308 1:2014-12

]t1r/1oo,]il - [*b" l"d"""tek tworzących kolonle w 1o0 ml

NDS.zoodniezRozporządzenjemMinLstraZdrowraz13'112015r'Wsprawle]akoŚciwodyprzeznacŻone]dospozycjaprzezludzi
(Dz. U z 2015r., Poz 1989)
5) z3 Pararnek powinlen być uwzględniony przy ocenie agresylvnych WłaścLwości korozyinych wody

4) Ż3 Akceptowalny przez konsumentÓw l bez nieprawidłowych zmian'

51 7) z3 Parametr powinien byc L]wzg]ędniony przy ocenle agreswvnych właściwości korozyjnych Wody oznacŻana W ternperaturze 25'c

1) z3 Dopuszcza się pojedyncre śarterie wytrywane sporadycznie, nie W koleinych próbkach' do 5% prÓbekW c]ągu roku'

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

objaśnieniaI

A metodyka akredytowana
Mie]sce wykonania badań] TE - teren' Ps - Pszczyna

Wartościwyników badań poprzedzone ziakiem nln e]szosci 1.; oznaczają uzyskanie Wyniku pon]żej dolnej 9ranicy oznaczalnośc] l.netody'

Niepewnośc metody badań fizyko 
"t',".i"'ny"r, 

ołr"ślono jako niepewność rozszerzoną' Współczynnik rozszerzenia k=2] pozlom ufnoścL 95yo

Niepewność lozszerzoną podano dla analizy
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wynika]acych z zawaarych poroŻumleń ł-].-^'-.ńo ą^^ łrAś.i f.rmv lWvoladu lesl nlezqodne podegaścLganjuWśwleteprawa
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owe ]est doplszcza ne po lzyskanlLr pisemne] zgody

Wszystkle Wynjk badań pom arow zeslaw."" r,] ",ń.rr. 
o"a.encie odnoszą s ę t/ ko do óua"nv"n p'óo"o W przypadku gdy w dokumenrLe zaznaczono że próbk
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