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sPRAWozDANlE Z BADAŃ NR sB/741'lzo8l2o17

AB 1232

Pszczyna 2017-08-14

7-Aś
,z ,' /'\ \. \.

lD:3516Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Zlecenie z dnia: 2017-01-20, numer 17002461

obszar regulowany prawnie

cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodnoŚci z Wymaganiami

Nr laboratoryjny

045957t0812017 WodocĘg pu bliczny W Kłopoczynie Woda pitna
uzdatnien iu

Nr laboratoryjny

045957 t08t2017 201 7-08-08, godz.07:1 0 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667 5:2003. PN EN ISO

Dane tem

Metoda pobierania

194582007

Ocena wykonana podczas pobierania próbki
BaMa brak l\,4ętność] brak Zapach brak

Plan pobierania: lzgodnie z harmonogramem

w laboratorium
201 7-08-09, godz.07: 10

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

stan próbkiw chw dostarczenia do laboratorium n e budzizastrzeŹeń
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sBl7 41 1zo8l2017
Pszczyna 2017-08-14

oznacŹany pafametr Jednostka ldentlfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
fozszefzona

o+
3t
d_l_

5:

: l DopusŻczalne

i i wańąści(Nos)

' 
wskźników045957/08/2017

PrzeWodność elektryczna

KM7,5pH

KM

PN-EN ISO 10523:2012 (A)

pS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 479

NTU PN-EN rSO 7027.2003 (A) '1 ,06
mgPVl PN-EN tSO 7887.2012 (A)

!48
r0,3

10,32
PS KI\,'I

6,5,9,5
< 2500 5) 7) Ż3

Ś050

Mętność

Liczba progowa zapachu (TO19 PN-EN 1622.2006 (A) PS KM

Liczba progowa smaku (TF19 PN-EN 1622 2006 (A)

ISO 15923-1:2013 (A) 0,08 r0,02 PS KM

Llczba bakter grupy coli jtlł100ml PN-EN tSO 9308-1 2414-12 (Aj

L czba Escherichia coli TPN,EN tSO 9308- 1 2014-12 PS KI\,'I

jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolol']ie w 100 ml

NDs - zgodnie z Rozporządzeniem M nistra zdrcwia z 13'11 '2015 r' W sprawie jakośc] Wody przeznaczonej do spożyc]a pŻez ludzi
(Dz. U. z 2015r, poz 1989)

Parametr powinien byc uwzg|ędniony pży ocen e agresylvnych Właściwości korozyjnych wody.

Akceptowalny przez kons!mentóW bez nieprawrdłowych zrnian

Paramek powinien byc uwzględniony prŻy ocen e agresylvnych Właściwości korozyjnych wody; oznaczana W temperatuąe 25oc

Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie' n e w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.

<5
<1

<1

Norma,/procedura badawcza

PN-EN 1622:2006

objaśnienia:

A - nTetodyka akredytowana
Miejsce wykonan a badań: TE _ teren Ps - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszoścl (<) oznaczają uzyskanie Wyniku ponizej do nej granlcy oznaczalności metody

Niepewnośc metody badań fiŻyko-chernicznych określono jako niepewność rozszerzoną Współczynnik rozszerŻenia k=2; poz om ufności 95%.

Niepewność rozszerzoną podano d a analizy
AutoryŻował:
KM _ mgr irŻ. Marcin KUś'Kierownik operacyjny Laboratorium
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----- Koniec dokumentu --..-

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

Ninle]szy dokument zosta] wystawjony zgodnle z ogó]nym Warunkam ŚWiadczen a Us]L]g (oWŚL] stano!ł ą e er.enl oieńy doslępne są na stron e

odsŻkodowań rJurysdykcj zawańe W oWŚU
UsłUgę zreaizowano w czase lzaklese przedstawonym W n]n1e]szym dokLJmence. zgodn e z usta en aml poczynionymL ze Zecen odawcą !łedłLrg JegoWskazóWek. ]eŚlj
takowe zostały podane SGS Poskasp zoo ponos od pow edzia]nośc jedy n]e przed Zlecenlodawcą n n e]szy dokument n e zwa nla stlon z rea izowanla praw obowląŻkó!ł

Wyn ka]ących z zawa.tych porozumień
Wszelkle nleaLltoryzowane zralany ninielszeqo dokumentu podrabian e fałszowanie ]ego treścl formy L Wyg ląd u Jest nlezgod ne i pod lega śc gan l! w śWlet]e prawa

Dok!ment może być Wykorzystywany kop owany w calośc koplowan e częśĆiowe jest dopLlszcza ne po uzyskan U pisemnei zgody

WszysikLe wyn k badań pom aróW zestawlone W ninielsŻym dokumencle odnoszą się ty ko do badanyclr próbek W przypadkLr gdy W dokumenc e zaznaczono ze prÓbkl

zostaly po bfa| e prŻez p rŻedsiawrc e a Zlecen odawcy s G s Po s ka Sp z o o n e ponosl od pow edz]a]nośc Ża pochodzen e sposób po baan la reprezentatywność próbk


