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nrńhki
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Plan pobierania: zgodn ie z harmonogramem

Data w laboratorium Data ia badań Data zakończenia badań
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TE MW <n1Ż) r)'1

pH - PN EN ISO 10523 2012 rA) 7,5

PN-EN 27888 1999 (A)

lig/l PN EN tSO 17294-2 2016-11

'(A),(E)
PN-FNISO'/294-22A16-1' 0,0031 10,0004 Ś2'a5).2MiedŻ (cLr)

Rtęć (Hg) ps/ I PN EN 1483:2007 (A) < 0,050

PN'EN lso 17294-2:2016-11 6'41 to 65 PS l\,lw Ś 200

PN-EN ISO 17294 2:2016-11 < 10.0

PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 4 0
),(E)

PN EN ISO 17294-2:2016-11 < 60,0 Ps

,(E) . I

PN-EN ISO 17294 2:2016-11 r < 5.0

PN-EN iSO 17294-2:2016 11 < 1.0
(El

PN-EN ISO 17294 2:2016-11

mqr' PN-EN ISO 10304-1:2009 (A)

Fluorki(F ) mgr' PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 0,24 I 10,05

0,57 10,1 8 MW <]4]Żr

Oznaczany parametr

Chlor wolny

Przewodność elektryczna
WłascMa (PEW W temp 25"c

oło\' (Pb)

Glin (Aluminlum)

Mangan (Mn)

N k el(Ni)

Arsen (As)

Selen (Se)

Antymon (Sb)

Bor (B)

r Siarczany (SOo'Ż)

Chlorki (Cl)

rngl KJ | 5.7 -27 (A)

Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badań

045954t05t201

< 0,05

Dopuszczalne
wańości(NDs)

wskźników

pS/cm

ts/l PN-EN ISO 17294-212016'11
(A),(E)

PN-EN tSO 17294-2 2016 11

6,5-9,55)"3
TE ]MW <25OOs) ?)?3

ś50

Ś To

< 10

x11,7 < 250 5) '?'

<250t23

MW ś15

TE MW

vg/l

< 4,O

< 1,0

<20

PS

pgll

rigll

mgr'

lrg/l

sg/l

!9/l

Is/l

pg/l

PN-EN SO 10304-r 2009 (A)

PN-EN rSO 7027 2003 (A)

PN-EN tSO 7887 2012 (A)

PN-EN ISO 17294 2:2016-11rng/ <0050

58,3

Mętnośc
'Barwa

NTU

mgPVl <5

L czba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 (A)

PN EN 1622:2006 (A)

<1

L czba progowa srnaku (TFl0

t]tlen alność z KMnoo (lndeks mS/l . PN-EN ISO 8467:200] (A) 1 ,37 !O,21 PS MW <53) ezrr

'ladma_ga'ia_owy

Bromany r.g/ 
_ _"ń'lr}N 

lso lsooizon: rnl <5'o ' ]PS MW Ś1o]rŻ'Ż

Amofowy ion (NHo') PN-EN tSO 11732 2047 (A)mdl < 0,05 Ś 0,50

Azotany (NO. ) PN-EN rSO 13395.2001 (A) PS MW <602)22mdl < 4,50

PN-EN rSO t3395 2001 (A) Ps MW ś 0,50 r].'< 0,03AŻotyny (No? ) mdl
<50Cyja n ki tls/l PN,EN rSO r4403-2 2012 (A) < 15

Benzo(a)p ren lls/l KJ-t-5 4-97 (A) < 0,006 Ps MW ś o.01o

pS/l KJ-t-s 4-97 !) (A) PS MW < O 10 3)'?
sL]ma w elop erśc en owych
WęglowodoróW arornatycznych

<0424

SGS F,;j:1.:a Sp. z o. o.
ol'245 warsz3,ł.|' u|. Jańa Kazimier:a 3
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Oznaczany parametr Jednostka i
ldentyfikacja metody

badawczej
Niepewność
tozszetzona

Dopuszczalne
wańości(NDs)

wskźników#l
=il

Ś10

Akryloamid

Epichlorohydryna

BenŻen

Chlorek winyiu

pg/l

!'g/l

pg/l

po/l

KJ-r-5 4-94 (A)

PN-EN 14207:2005 (A)

PN-EN tSO 15680 2008 (A)

PN EN SO r5680 2008 (A) < 0,20 PS MW <050])1)Ż'

< 0,075
< 0,060
< 0,50

ś 0'10')',

PS MW <n1nj,Ż

1.2-Dich oroetan Fs/

i-,9/l

PN EN rSO 15680 2008 (A)

PN-EN ISO 15680:2008 (A)

< 0,90
< 2,00

<30

jSuma trichloroetenu i

,lekach oroetenu

suma tr ha]or.etanÓw (THM)

4,4 -DDD (Pestycyd)

4,4 -DDE (Pestycyd)

4 4' DDT (Pestycyd)

alfa-HCH (Pestycyd)

beta-HCH (Pestycyd)

qamma-HCH (Lindan) (Pestycyd)

ug/l

pg/l

!g/l

ugll
pg/l

Pg/l

PN-EN rSO r5680 2008') (A)

PN-EN rSO 6468 2002 (A)

PN-EN rSO 6468 2002 (A)

PN-EN rSO 6468 2002 (A)

PN-EN rSO 6468 2002 (A)

PN-EN SO 6468 2002 (A)

PN-EN rSO 6468 2002 (A)

< 100 3) e) z,

< o.1o 6)"

Ś 0,]0 6 "
PS MW <n1Ó5]Ż2

PS t\4W < 0 10 .'

< 0,10 5) "

< 16

p9l

sgl PN EN tSO 6468 2002 (A)

< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020

Ps MW Ś0,l06.,

delta-HCH (Pestycyd)

Epoksyd heptachloru (Pestycyd)

lrg/l

lrg/l

vgll
pg/l

pg/l

pgtl

L,g/l

PN EN tSO 6468 2002 (A)Aldryna (Pestycyd)

D eldryna (Pestycyd) PN EN tSO 6468 2002 (A)

Aidehyd endryny (Pestycyd) PN EN tSO 6468 2002 (A)

lzodryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 (A)

Heptachlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 (A)

PN-EN ISO 6468:2002 (A)

Endosu fan alfa (l) (Pestycyd) PN-EN rSO 6468 2002 (A)

< 0,020
<0020

< 0,020
< 0,020
< 0,020

< 0,020 ś o,10 6) .,

<oo3OĄ'"
<oo3ou'r

śo loĄ'r

Ś00306).,

Endryna (Pestycyd) ,.,g/l PN Elv ISO 6468 2002 'A <O,O2O - "s MW s0106 
'7

PS MW <nrn6 l

<0020 os MW 100j0.,,

Siarczan endosulfanu (Pestycyd)

Endosulfan beta (ll) (Pestycyd) Fg/l

pgl

r.g/

PN-EN tSO 6468 2002 (A)

PN-EN ISO 6468 2002 (A)

Metoksych or (Pestycyd) PN-EN tSO 6468 2002 (A)

< 0,020
< 0,020
< 0,020

ś 0'10 6)"

PS MW <n]n6\Ż2

<0106)2'?

ś 0'10 6).,
Pentachlorobenzen (Pestycyd)

Heksachlorobenzen (Pestycyd)
J.,g/l

l,g/l

PN EN ISO 6468:2002 (A)

PN-EN ISO 6468:2002 (A)

< 0,020
<0020 < o,1o 6r"

sL]rna pestycydów

L]czba mikroorganizmÓw w 22!2'C
pa72h

Lr1/l PN-EN ISO 6468:2002 1') (A) < 0,40 < 0,50 6 
') 

,'

Itldl ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) bez
niepraWidłowych

5-16

jtUl00ml PN-EN ISO 7899-212004 (A)Liczba enterokokóW kałowych

LicŻba bakterii grUpy coli Itk/]00m1 PN-EN ISO 9308-1:2014'12 (A) 0 ]) Ż:r

LicŻba Escherichia coli Itk/]00m1 PN-EN lSO9308-1:2014 12 (A)

jtu100ml - liczba jednostek tlvorzących kolonie w 100 ml

NDs zgodn]e z RoŻporządzen em Min stra zdrowia z 13 11 2015 r W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez Udzi

(Dz U z2015r poŻ 1989)

SGS F,;!:1.:a Sp. z o. o.
01.246 Wars!a'ł:l ill' JańJ KazimierżA 3

Nr9 i860005608
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W punkcre czerpainym u konsumenta' ]eżeliwoda jest dezynfekowana chlorem Lrb]ego związkam ' Dopuszczalne stężenie Wo]nego

chloru W zbiorniku magazynującym woĘ w środkach kanspońu Ędowego, powietrzne9o lub Wodnego wynosi 0'3-0 5 mg/l.

Wańość dopuszczalna jeże]] nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnością korozyjną wody dla rur miedz]anych

Akceptowalny przez konsurnentów bez n eprawidłowych zmian.

N]e musi byĆ oznaczany ]esli badane jest owo lndeks nadmanganianowy- Ut enial]ie powinno być prŻeprowadzane w clągu 10 mln'
w temperatl]rze 100 stopn ce sjusza Wśaodowisku kwaśnym z Wykorzystaniem nadmanganianu
Pa.ametr powinien być uWzg]ędniony przy ocenie agresylvnych Właściwości korozyjnych Wody

W miarę rnozLiwoŚci bez ujemnego wpłylvu na dezynfekcję pow nno dążyc się do osiągnĘc a nźszej wartości
Na eży spełnić warunek: lazotany]/50+lazotyny]/3=<1 gdzie Wańośc W nawiasach kwadratowych oznaczaią: stęŹen e azotanóW
(N03) aŻotynóW (Nor) w mg/l stężenie azotynóW w wodzie !zdatn onej Wprowadzonej do sieci wodociągowej l]b innych Urządzeń

dystryb!cj! nie moŻe przekraczać Wańości 0,10 mg/l'
WańośĆ oznacza sumę stęźeń wyszczególn onych związkóW: benzeno(b)f uoranten. benzeno(k)flouranten benzeno(ghi)pery en'
indeno(1,2,3-cd)piren.
Wańość odnosi sę do stęzenia pozostałości monomeru w Wodzie' obliczonego zgod nie ze specyfikacjam rnaksyma nego uwa]niania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą; oznaczać W Wodz e przesyłanej instalacjami z polichlorku w nylu

W rn iarę moż wości bez ujern nego Wpływu na dezynfekc]ę powin no dąŹyĆ się do osiągn Ęcia n uszej wa.tości s urna THM _ wańośc
oznacza sumę stęzeń związków: trich orofi]etan' bromodich orometan dibromochlorometan' tribromornetan
Term in "pestycydy" obeimuje organiczne: nsektycydy herblcydy fungicydy nematocydy. akarycydy, algicydy rodentycydy,
s]]m cydy, a talee produkty pochodne (m in regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabo ty a talee produkty ich rozkładu reakcji'
oznaczać jedynie te pestycydy, ktÓrych występowan a w wodzie można oczekiwać. Wańóć stosuje się do kźdego
poszczególnego pestycydu W przypadku aldryny die dryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDs Wrynosr0 030 pg/l

Term n"pestycydy obejmuje organ czne: insektycydy herbicydy fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy rodentycydy.
s]im cydy, a także produkty pochodne (m'in. regu atory wzrostu) oraz ich pochodne metabo]ty, a talęe produkty ch rozkładu i reakcji'
oznaczaĆ jedynie te pestycydy' ktÓrych Występowania W Wodz e można oczek wać. Wańość stosuje się do każdego
poszczegó nego pestycydu W przypadk! a dryny' dieldryny' heptachLor! i epoksydu heptachloru NDs wynosi0 030 p9/ ' suma
pestycydóW oznacza sumę poszczegó nych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo W rar]aach mon tor ngu'

Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru W Wodzie ob czonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego Uwaln ania z
odpowiedn ego poijmerl] w kontakc e z Wodą
Parametr pow nien byc uwzględniony przy oĆenie agresylvnych Właśc wości korozyjnych wody; oznaczana W tempelaturze 25'c
Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadyczn e' nie W kolejnych próbkach' do 5% próbek W c ągU rokU'

Norma/procedura badawcza Data, wersia i/lub informacje dodatkowe

KJ-t-5 4-97 Procedu'a Badawcza welsIa 0/ Ż dn'a 28 04 2015

KJ-t-5 4-97 (") ProcedUTa Badawcza Welsja 0/ z dn)a 28'a4 2015 (Suma Wie op]erśclen owych Węg]owodoróW

aromatycznych (\ĄĄr'r'A) jako suma stężeń zw ązków: benzo(b)f uoranten, benzo(k)f uoranten'
be'rzo(qJ'i)peale- -de-o(',2 3-cd)piren

KJ-t-5 4-94 Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 28 04 2015

PI+EN lso 1 5680:2008 () Suma trihalometa nóW (TH [,4) jako suma stęzeń związków: lrich lorometan, bromod chlorometan,
dibromochlormetan k bromornetan

PN-EN lso 6468:2002 (" ] suma pestycydów jako s! rna stężeń zw ązków 4,4' DDD 4 4 -DDD i 4,4 -DDT a]faHc H, beta-HcH
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachiorobenzen, aldryna, dieldryna endryna aldehyd
endryny, zodryna, heptachlor, epoksyd heptach oru. endosu fan I, endosu fan ll, siarczan endos!lfan!,

l-l!-E!l92::006 .Metoda upr9:!g-9!ą, P9r:Ł9t9łtg n'ę]ry.!:.oly
KJ-t-s 7,27 Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 01 04.2016

objaśnienia:

A_ aaetodyka akredytowana, E _ Badania Wykonane W ramach ''Lrsty badań prowadzonych w ramach zakTesu elastycznego'
l\,4ie]sce Wykonania badań: TE - leren' Ps - Pszczyna
WańóciWyn kóW badań poprzedzone znakiern mniejszośc (<) oznaczają uzyskanie wyn ku ponże] dolne] granicy oznaczalności metody
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono ]ako niepewnośc lozszerŻoną Współczyn n ik rozszerzef' a k=2: 1oziam ufności95%'
Niepewnośc rozszerzoną podano d a analizy W przypadku analiz mrkrobiologicznych parazytolog cznych podano przedz ał ufności uzyskanego
wyn ku - wg PKl.llSO/TS 19036:201 1

Autoryzował:
MW _ mgr Magdalena Wie gos - K erown k Dz ałU Analiz N eorganlcznych

SGS Fł!:l:a Sp. z o. o-
u1.246 WłrŚz.\ł:l Lll' Jailr Ka:imierza 3

NrF i86000S609
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----- Koniec dokumentu ------
N n e]szy dokument został Wystawony zgodnle z ogó nyml Walu]rkami sW adcŻe|ia Uslug (owsU stanowią elernent oferty dosĘpne są na slron e:

odszkodowań JLrrysdykc]i zawańe w oWŚU
L]sługę zrealizowanoW czase ]Żakresle pęedstawlonym W n n e]szym dokumencie zgodnle z ustaenlam poczynonym ze Zecenodawcq iWedług Jego Wskazówek. ieŚli
takowe zostały podane SGsPoskasp zoo ponos od powledzalność ledyn e przed zleceniod aWę' n lnlejszy do k ! ment n e Żwa n a stron z Tea izowan a praw obowiązkóW
!łyn ka]ących z Żawartych porozLrm eń
Wszekie nleautoryzowane zmlany nrn e]szego dokumenlu. podrabanle fa]szowan e iego tleści folmy i\łygladu ]est n ezgodne ipodlega śclgan u W świetle prawa
Dok!ment może byc Wyko2ystywany i kop owany W ca]ośc kopiowanle częśc owe ]est dopuszcza ne po uzyskan u p semnelzgody
Wszyslkje W}nik] badań pom arów zestawione W n nlejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych plóbek W przypadku gdy W dokumencie zaznaczono. że próbk
zostały pob la]r e p rzez p rzedstaw c e a Zlecen iodawcy sG s Po s ka s p z o o nle ponosl odpowredz a nośc za pochodzen e. sposób pobra n a l rep rezenlary.wność próbkl


