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sPRAWoZDANlE z BADAŃ NR SB/'t0034/03/2016
:

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

Podstawa realizacii
Zlecenie z dnia: 2016-01-18 nr 1712016/RK, numer

: 16001906

obszar regulowany prawnie

cel badań:

dla potŻeb potwierdzenia zgodnoŚci

opis próbek
Miejsce poboru

Nr laboratoryjny
nrót!ki

Próbka:

etykieta

Woda pitna

WodocĘg publiczny W Kaleniu
sieć
58
Dane zwiazane z pobieraniem próbek

027915t03t2016

Nr laboratoryjny

2016-03-01, godz.

027915103t2016

1 1

PrzedstawicielLaboratorium PN-1SO5667-5:2003,PNENlso

:35

194582007

wykonana podczas pobierania próbki

Ocena
brak

Zapach: brak

Mętnośc:

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data
i w laboratorium
Data
201 6-03-02, godz.

1

badań
2016-03-02

0:58

Metoda pobierania

Próbkobiorca

Data pobierania

hrńhki

BaMa

/

zleceniodawcv

Data zakończenia badań
2016-03-07

Uwaqi
stan próbkiw chwi]i dostarczenia do laboratoriurn nie budzizastŻeżeń
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SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR sB/1oo34/o3/2o{6
Oznaczany paramelr

Jednostka

ldenĘfikacja metody
badawczei

vwniki badań
027915tO312016

Niepewność

tozszetzona

os

Bi

5i

PN-EN tSO 10523 2012 (A)

7,5

10,3

TE

PN,EN 27888 1999 (A)

688

r69

TE

NTU

PN-EN ISO 7027:2003 (A)

0,

r0,06

PS

mgPUl

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

<5

PS

Liczba progowa zapachu (TOl9

PN-EN 1622:2006 (A)

<1

PS

Liczba progowa smaku (TFl9

PN-EN 1622:2006 (A)

<1

PS

pH

Przewodnośćelektryczna
wlaśclwa l PEV\Ą w temo 25'c

Mętnośc
Barwa

Amonowy jon (NH4-)

Liczba bakterii grupy coli

ps/cm

mdl
jtldl O0rnl

PN-EN ISO 11732:2007 (A)
PN-EN

ISO 9308''1:2014-12 (A)

!8

0,07

r0,02

0

=

I

Dopuszczalne
wańości (NDs)
wskaźników
6,5 - 9,5
<

2500

5)

5) i 7)

PS

Ś o,50

PS

o1)23

PS

0

PN-EN ISO 9308 1:2014-12
Liczba Escherich a coli
0
itU100l.nl
jtu100ml - liczba jednostek twoŻących kolon e w 100 ml
NDs - zgodnie z Rozporządzeniem Miniska zdrcwia z 13 11 2015 r. w sprawie jakości Wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz U z 2015r., poz. 1989)
korozyjnych wody'
Pararnek powinien być uwzględniony przy ocen e a9res}Ą/Vnych właściwości
Akceptowalny pazez konsumentów i bez nieprawidłowych zrnlan'

.1
z3

Pararnek powinien być uwzględniony pży ocenie agresylvnych Właściwościkorozyjnych wody] oznaczana w ternperatuŻe 25'c
Dopuszcza s ę pojedyncze bakterle wykrywane sporadycznie' nie w kolejnych próbkach' do 5% plóbek w ciąg! roku.

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

Norma/procedura badawcza

_!-"N_E![q?ą2!q6 _-_-.--.'_*-----''-

]lMelqda uproszczona,_parzvsta'

Wybór niewvmu9zony

objaśnienia:
A - -etodyka ak'edytowana
Pszczyna
M e]sce wykonania badań: TE - teren'
Wańościwyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej do]nej granicy oznaczalnośc] metody'
N iepewnośćmetody badań fizyko-chemjcznych określono jako niepewnośćrozszeŻ oną Współczynnik rozszelzenia k=2: poziom ufności 95%.
Niepewność rozszeżoną podano dla ana izy.

Ps

Autoryzował|
MW - mgr Magda]ena Wielgos - Kierownik DŻiału Analiz Nieorganicznych
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N n eiszy dokument został Wystawony zgodn]e z ogó nymi\Ą/arunkam

Koniec dokumentu -----świadczenia Usł!g (oWŚU stanowią element ofeńy dostępne są na stronie

odszkodowań L]urysdykc]i zawade W oWŚU
Us]ugęzrea ŻowanoW czase izakresie przedstawionyrn w n ne]szym dokumencie ugodnle z ustaieniam poczynlonymize Z eceniodawcą według JegoWskazówek, jeśi
takowe zostav poda ne s G s Polska sp z o o ponosi od powiedz a nośÓ ]edyn e prŻed Z ecen |odawcą' n iniejszy do kU ment n ie zwaln ia stron z rea] zowan ia praw obowiązkóW
Wrynika]ących z zawańych pofoz!m eń
Wszelkie nreautoryzowane zm any nin e]szego dok!mentu' podrablanie fałszowan e jego tfeśc formy wygądu]eslnezgodne]podlegaŚcganiuwśWetleprawa
DokLrment nroŻe być wykolŻystywany i kopiowany W całości.kop owanie częścowe ]est dopt]szcŻa ne po lzyskan]U p]semnejzgody
Wszyslke Vvynikibadań i pom aróW zestawlone w n n e]szym dokumence odnoszą się ty]ko do badanych próbek Wpzypadku. gdy w doku menc e zaznacŻono' że próbk
zosta]y pobra ne pżez pżedstaw c ela Z ecen iodawcy' scs Po ska S p ' z o o n ie ponosi od pow edŻialn ości Ża pochodzen ie s posób pob ra n ia reprezentatywność plóbki
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR SB/10035/03/2016
Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

Podstawa
Zlecenie z dnia: 2016-01-18 nr 17120161RK, numer systemowy: 16001906

obszar badań:
Cel badatt

9!:a"|-l99 y!y"Ł?,"yl
dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci

i"

opis próbek
Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

ńróhki

n.ńhLi
027916103120't6

Woda pitna

uzdatnrenru

U

laboratoryjny

Próbka:

etykieta

Wodocąg pub|iczny w Kaleniu

0279',t6t03120't6

Nr

/

7lacAńiÓalawĆv

z Dobieaal

Dane

i

Data pobierania

2016-03-01

,

godz.11 .54

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Przedstawiciel Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003, Pl+EN ISO
19458:2007

Ocena organoleptyczna wlrkonana podczas
Barwa

Plan

l\.4ęlnosc' brak

brak

pobierania:

Zapach:

'tzgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium
201 6-03-02, godz.

1

0:54

2016-03-02

2016-03-07

stan próbki w chwili dostarczenia do laboratoriUm f,ie budzi zasllzeżeń
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SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR sB/{oo35/o3/2o'l6
Oznaczany parametr

Wyniki badań

ldenłfikacia metody

Jednostka

badawczej

PN-EN rSO 10523.2012

o27916t03t20',16

(

)

:PN-EŃ 27888]1999 (A)

PŻewodnośćelektrycŻna
Właściwa(PEVv) W temp' 25'c

Niepewność

lozszęJzona

7,3

r0,3

766

+77

t

os I

=i!

TE MW

Dopuszczalne
wańości (Nos)

wskźników
6,5

<

9,5
2500 5)
-

7)

ż3

0,'18

<5
<1

PN-EN

Llczba progowa smaku (TFN)
Arnonowy lon (NH4')

Liczba bakterii gr!py coli

mdl

1622:2006 (A)

<1

PN-EN tSO 11732 2007 (A)

jtlł100ml ]PN-EN
jtld100ml PN-EN

Liczba Escherichia coli
- iczba jednostek twolzących koloniew 100 ml

lso

Ś 0,50

0,08

0])Ż3

9308-1:2014-12 (A)

ISO 9308-1:2014-12 (A)

jtld100ml

NDS

_

zgodnie z Rozpolządzeniem [łinistra zdrowia z 13.11 2015 r W sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia pżez ]Udzi

(Dz. U. z 2015r.

poz 1989)

ko.ozyjnych wody'
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie aglesylvnych właściwości
Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian'

kolozyjnych wody, oznaczana W temperaturze 25'C
Parametr powinien być uwzględniony przy oc€nie agresylvnych właśoiwości
Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie W kolejnych próbkach' do 5% prÓbek W ciągu roku'

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

Norma/procedura badawcza
PN-EN 1622

2006

fMetoda uproszczona-p93sta YŁbór nlewymusŻonL

objaśnienia:
A - metodyka ak.edylowal"a
NIiejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedŻone znak em mniejszości (<) oznaczają r.]zyskanie wyniku poniże] dolnej gran cy oznaczalności metody
Niepewnośćmetody badań fizyko'chemicznych określono jako niepewnośc rozszerzoną' Współczynnik rozszeŻenla k=2: poziom ufności 95%'
Niepewność rozszerzoną podano dla analiŻy.

Autoryzował:
MW - mgr lvlagda ena Wjelgos - Kierownik Dz]ału Analiz Nieorgan]cznych
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----- Koniec dokumentu -----Niniejszy dokumenl został Wystawony zgodnie z ogó1nym Warunkam

Usl!g (owsU stanowią element

oferty, dostępne są na sironie

odszkodowań ]Urysdykcj zawańe W oWśU
Us]ugęzrea izowanoW czase izakresle pżedstawonym w n]ne]szym dokUmencie zgodnie z Ustaleniam poczynronymize ZLeceniodawcą Według Jego WskaŻóWek' ]eśli
takowe Żostały podane scs Polska Sp z o o ponosi odpowledŻla ność]edyn e prŻed z ecen odawę' ninielszy dokument nie zwalnia stron z rea iŻowania praw obowiązkóW
Wynikających z Żawartych porozumień
Wsze k]e n eautoryzowane Żmiany niniejszego dokumentu podlabianie fałszowan ejego lreścformy wyg ądLr ]est n ezgodne podlega śc]ganiuw śWieie prawa
Dokument może być Wykotzystywany kopowanywcałośckopiowanle częścowe]estdop!szcza]ne po LrŻyskaniU plsemnejzgody
Wszystkie Wynikibadań pomaróW zestawionew ninielszym dokumence odnoszą się tylko do badanych próbek Wpżypadku. gdy w dokumencLe zaznaczono Źe próbk
zostały pobrane plzez prŻedstawcea Zlecen odawcy SGsPoskasp zoo nie ponosi od pow edzialn ości za pochodzenie sposób pobrania reprezentatywnośc próbki

