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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/74'l'ls08/2017

AB 1232

Pszczyna 2017-08-14
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SGS Polska Sp. z o.o.

r Zleceniodawca lD: 3516 l

Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

Zlecenie z dnia. 2017 -01-20, n umer systemowy: 17042461

045952t04t2017

obszar regulowany prawnie

dla potrŻeb potwierdzenia zgodności z Wymaganiami

Miejsce poboru / etykieta

Wodocąg publiczny W Skarbkowe]

Próbka:

Woda pitna

Nr laboratoryjny

045952t08t20'.l7

SieĆ owa Skarbkowa I
Dane tem

Data pobieranla Próbkobiorca Metoda pobierania

201 7-08-08, godz.07:55 Przedstawiciel Laboratoriu m PN ISO 5667-512003. PN-EN ISO
19458.2007

Ocena organoleptyczna wykonana próbki

Zapach: b.akBarwa brak

Plan pobierania: lzgodnie z harmonogramem

Data w laboratorium
201 7-08-09, godz.07: 1 0

badań Data zakończenia badań
2017,08-112017-08-09

stan próbkiW chw dostarczenia do laborator]um nie budzi zastŻeżeń
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/7411co8/2o17
Pszczyna 2417-08-14

oŻnaczany parametr ldentyfikacja metody
badawcŻej

"! E Dopuszczalne 
1

' 
! ę wańości,*.", ]

s; 9 wskźników ]

Jednostka

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,5 rO 3 rE KM 6,5 - 9,5 5),3

PrzeWodność eleklryczna ps/cm PN-EN 27888:1999 (A) TE KM < 25OO 5) 7).3464 t:47

NTUN'4ętność PN-EN ISO 7027:2003 (A) < 0,10 PS KtVl < 1ar ';
Barwa mgPVl PN-EN rSO 7887.2012 (A) PS KM<5

Llczba progowa zapachu (TO19 PN-EN r 622 2006 (A) <1 PS KM

L cŻba progowa s..aku (TFl9 PN-EN r 622 2006 (A) <1 PS KIV]

mdl iSO 15923 1:2013 (A) PS KM Ś 0,50< 0,05

Liczba bakterii grupy coll ]tlł100ml PN EN lso 9308-1]2014-12 (A) PS KM

Liczba Escherichia coli
jtU100ml _ ijcŻba iednostek h^r'orzących kolonie W 100 l.nl

NDs _ zgodn e z Rozporządzeniem l\,4in stra zdrowia z 13 11 2015 r. w sprawie jakości wody przeznacŻonej do spozycia pŻ ez ludzi

(Dz. U z 2015r poz. 1989)
Parametr powin en być uwzględn ony przy ocen e agresyvvnych właściwości korozyjnych Wody

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian'

Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresylvnych właściwości korozy]nych Wody] oznaczana w ten]peraturze 25'c
Dopuszcza się pojedyncze bakterre Wykrywane sporadyczn e' nie W kolejnych próbkach. do 5% próbek w ciągu rokU

00ml PN-EN ISO 9308-112014-12 PS KM

Norma,/procedura badawcza Oata, wersja i/lub informacje dodatkowe

ob'iaśnienia:

A - rnetodyka akredytowana
Mie]sce wykonania badań: TE teren Ps - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone Żnak em mn e]szoŚci (<) oznaczają uzyskanie wynikU pon]Źej do]nej granicy oznaczaInośc metody.

Niepewność metody badań f]zyko cherń cŻnych określono jako niepewność lozszerzoną Wspó1czynn]k rozszerzenra k=2. poziorr ufnośc 95%

Niepewność rozszerzoną podano d a analizy
Autoryzował:
KM - mgr inż' Marcin Kuś - Kierownik operacy]ny Laborator]l]m
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----- Koniec dokumentu ----

oN-FN '622 2006 Melooa Jp'osŻcŻona' pa'zysta' wybÓr _iewymLszonv 
---- -

Nlnle]szy dokunrent zoslał Wystaw ony zgodnie z ogólnym WarUnkanri ŚW adcŻen a UsłUg (oWŚU slanow ą e ement ofeiry dosiępne są na stron e

odszkodowań ]LJrysdykc] zawarte W oWŚU

takowe zostaly podane scsPolskaSp zoo ponos odpowedzalnoŚć ]edynle plzed Zlecen odawcą nne]sŻydokumentnezwanastronzlealzowanaprawlobowązkow
Wynlka]ących z zawarych porozum eń
WsŻekeneau1oryzowaneŻmanynlne]SzegodokumentLJ podraban e ifałszowan!e ]ego treścl fofmy l Wyg]ądu lest nlezgodIe l pod ega Śclgan u W ŚWret e prawa

DokL]menl rnoŻe bvc Wvkorzysvwany kop owany W calośc kop owan e częśclowe ]es1 dopuszczaln e po uzyskan u plsemne] zgody

WszystkeWynlklbadańlpomarówzestawloneWnlnle]szyrndokumenceodnosząsęlykodobadanychpróbek W przypadku gdyWdok!mencezaznaczono'zeplÓbk
zosta]y pobrane plzez przedstawcea Zecen odawcy SGs Poska Sp zoo n e ponos odpowledŻ a nośc za pochodzene. sposób poblan a leprezentatywnośĆ próbkr


