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lNFoRMACJE DoTYczĄcE POBIERANIA PROBKI, NR S8/47063/05/2017

tLilt

lD: 3516

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Zlecenie z dnta. 2017-01-20, numer systemowy. 17002461
, obszar regulowany prawnie
obszar badań:

dla potzeb potwlerdŻenia zgodnoŚci

Nr

laboratoryiny
nrńhki

045955/05/2017

Woda pitna

WodocĘg pub{iczny w Skarbkowe1
Skarbkowa I
sieć
Dane związane z pobieraniem próbek
Próbkobiorca
Data pobierania

045955/05/20'17

I

Metoda pobierania

]

201

7

PN-lSO 5667-5:2003 (A)

Przedstawicieł Laboratorium

-05-1 2, godz. 08:00

MętnośĆ:

zgodnie z harmonogramem

2U7-45-12,
stan próbkiw chwili dostalczenia do aboratoriUm nie budzizastrzeżeń

_ metoda pobierania próbek objęta akredytacją nr AB 1232.
W załączeniu Wyniki badań Zrealizowanych pzez podwykonawcę: L 1 163(ALS Czech Republic s.r.o., Praga).

(A)

SGS F,:j:ira Sp. z o. o.

Sporz adzł:

mgr inŹ' Natalia Bulińska
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