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Metoda pobierania

Data pobierania
201 7-08-08, godz.08:

045961/08/2017
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Przedstawiciel Laboratorium
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Plan

PN ISO 5667 5:2003, PNIEN ISO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana
Barwa

Woda pitna

WodocĘg publiczny W studziankach
Uiecie oo uzdatn ieniu
tem
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zapach' bńk

zgodnie z harmonogramem

Data reiest.acii w laboratorium
2017-08-09, godz 07 10
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oata rozpoczęcia badań
2017-08-09

Data zakończenia badań
2017-O8-11

Stan próbkiw chwili dostarczenia do laboratoriun] nie budzizastrzeŹeń
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Oznaczany parametr
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zdlÓwia z 13 11 201 5 r W spraw e jakościwody przeznaczonej do spozycia przez Iudzi
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korozy]nych Wody
Parametr powinien byc Uwzg]ędniony przy ocenie agresylvnych Właścwości
Akceptowalny przez konsurnentów i bez nieprawidłowych zmian.
Parametr powlnien być uwŻg ędniony przy ocenie agresyłvnych WłaścWościkorozy]nych Wody oznaczana w temperatl]że 25"c
Dopuszcza się po]edyncze bakter e wykrywane sporadycznie nieWkolejnych próbkach, do 5% p.Óbekw ciągu roku

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

Norma,/procedura badawcza
PN_EN 1622

2006
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A - n]etodyka akredytowana
lv]iejsce Wykonan a badań: TE teren, Ps - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają l]zyskanie wyniku poniŹej dolnej granicy oznaczalnośc metody.
Niepewnośćmetody badań f]zyko-chem cznych określono jako niepewnośc rozszeTzoną' Współczynnik rozszeŻenia k=2: poziom L]fnośc95%
Niepewnośc rozszerzoną podano d]a ana zy
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----- Koniec dokumentu -----

N n e]szy dokurnent zosta] Wystawlony zgodn e z ogoLnymi WarLJnkaml ŚW adczenla Usług (oWSU slanow ą e emenl oferty dostępne są na stron e

odszkodowań jL]rysdykc] zawarte W oWŚU
L]słUgę zreatzowano W cŻas e zakreseprzedstawonymWnnejszymdokLrmence

zgodnez!staenam poczyn onym ze Z ecen odawca ] wedjug J ego Ws kaŻówek Jeś
takowe zoslały podane scsPoskasp zoo ponos odpowledza ność]edy|Le przed Zlecenlodawcą n n e]szy dokLlment n e zwa n a stron z reaL zowan a praw l obow azków
Wyn ka]ącyclr z zawa(yclr poroŻumleń
WszelkLe nleaUtoryzowane ŻmlanY n n eszego dokLrment! podrabane fałsŻolłane ]ego treśc folmy iWyglądU ]esl nlezgodne podegaścganUWśWleteprawa
DokLrment moze tryc Wykorzystywany koplowany W całośckop owanie cŻęścowe ]esl dopLrsŻcza ne po uzyskan ! p semne] zqody
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