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SGS Polska sp. z o.o.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna
ul. cieszyńska 52A
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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Podstawa
Zlecenie z dnia. 2017 -01-20, numer systemowy . 17002461

obszar reg ulowany prawnie

cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodności Z Wymaganiami

Nr laboratoryjny

045953/08/2017 WodocĘg publiczny W skarbkowej Woda pitna
[Jiecie oo uzdatn ien iu

tem

Nr laboratoryjny

045953/08/2017 2017-08-08, godz.a7.4A Przedstawiciel Labolatorium PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO

Dane
Próbkobiorca ] Metoda pobierania

194582007 (A

Ocena wykonana podczas pobierania próbki
Zapach h.akBalwa'brak Męlność: brak

zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium Data badań Data zakończenia badań

2017-08-09, godz.07:10 2017-08-09 2417-08-11
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Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z
Pszczyna 2017-08-14

BADAN NR SBIT 4'1140812017

.. ldenMikacia metody
Oznaczany paramek Jednostke

badawcze.l

pH - PN-EN tSO 10523 2012 (A)

Jvyniki badań _.. .-,^.t E oopuszczalne

:]:r:j::: HT i wartości NDs

45953/08/2017 rozszerŻona '9- 6 wskażników
Bł

7,6 TE KM 65-95'.r10,3

PrzewodnoŚć e ektryczna
Właściwa (PEW) W temp 25"c

prS/cm PN-EN 27888 1999 (A) TE KM <2500' łzr3BB r39

Mętność PN-EN tSO 7027 2003 (A) < 0,'10 PS KM

. PN-EN ISO 7887:2012 (A) PS KIU<5

L czba progowa zapachu (TON) PN EN 1622 2006 (A) PS KM<1

L czba progowa smak! (TFN) PN EN 1622 2006 (A) <1 PS KI\,'I

mdl rso r 5923-1 20 r3 (A) PS KN,I < 0,50o,44 10,09

Liczba bakterii qrupy co i .rk 00rn PN-FN ISO9J08-1 201a 12(A\

itlł]00rn] PN-EN lso 9308'1:2014 12 (A)Liczba Escherichia coll
jtk/100ml _ llczba iednostek h'orzących kolonie w 100 ml

N Ds - zgod n e z Rozporządzeniem N/] injstra Zd row]a z 1 3' 11 .201 5 r W sprawie ]akości wody przeznaczonej do spozycia przez ludŻi

(Dz U 22015r poz. 1989)
Parametr powin]en być Uwzględn ony przy ocen e agresyłVnych właściwości korozyjnych Wody

Akceptowa ny przez konsumentÓW i bez niepraw dłowych zrn an'
Parametr powin en być uwzględnlony przy ocenie agresylvnych właściwości korozyjnych Wody] oznaczana w ten]peraturze 25'c
Dopuszcza się pojedyncze bakterie Wykrywane sporadycznie' nle w ko einych próbkach do 5% próbek w ciągL] rokU

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

PN_EN 1622:2006 

- 

Metoda uproszczona' parzysta' Wvbór n ewymuszonv

objaśnienia:

A metodykaakredytowana
l\,4ie]sce Wykonania badań] TE ' teren, PS - Pszczyna
Wańościwyn]kóW badań popŻedzone znakier. mniejszośc] (<) oznaczają uzyskanje wyniku ponizej dolne] granicy oznaczalności rr]etody'

Niepewność rnetody badań fizyko-chemicznych okreś ono jako niepewność rozszeżoną' Współczynnik rozszerŻenia k=2 poziom Ufności 95%.

NiepewnośĆ rozszeŻoną podano dla anaizy
Autoryzował:
K[,4 - mgr ]nz' Marcin Kuś - K]erown k operacyjny Laboratorium

SGS F,:l:ka Sp. z o. o.
0'_2.l5 warsI.;wr ill'.tairł xaz'mńn' :

.."... l' i, -:6.0.0^15-ql-g_, 
.

E;'.. ^,l:''; J ;,f ;:Y'ś::;
43-20; P:Ż:l.':a' ul' c,".'vnsk" sz'

tć,' 32 .'45250oi Jax' sl ią.lzorz

---- Koniec dokumentu -----
Nlnlejszy dokumenl Żoslal Wystaw ony zgodn e z ogó nymi WaI!nkarn ŚWladczen a Usł!g (owsU stanowlą e|ement otedy doslępne sa na stron e

odszkodowań ]Llrysdykc]l zawai(e W oWŚU
L]słLrgę zrea zowanowczase zakreseprzeds1aw]onymWnne]szymdokUrnence zgodnte z ustalenlam poczynonym ze zlecenlodawcą lWedl!g Jego wskazóWek ]eśl
takowe zosta]y podane scs Po ska sp Żoo ponos od powledz a ność ]edy n e przed Z ecen odawcE ninlejszy dokLrmenl n e zwa]n a Stron z .ea lzowan a praw obowlązkow

Wynika]ących z zawartych porozLrm €ń
WsŻe ke nr€autoryzowane zm any n n€]szeqo dokLrmentLr podrab]anle fa]szowan e ]ego treśc formy Wyg ądLr ]est n ezgodne podeqaścganlLrWśWleieprawa
DokLrmenlmoze być Wykorzystywany kop owany W całośĆl kopow.necŻęścowe]estdopUszczanepouzyskan]Upsemne]zgody
Wszystkle Wynlklbadań lporn arów Żestawone w n n e]szym dokurnencle odnoszą s ę ty|ko do badanych próbek Wprzypadk!. gdy W dokL]mence zaznaczono ze próbk

Żostaiy pobrane pzez przedstawcela Z ecenlodawcy SGS Poska Sp Żoo neponos odpow edz a noścl za pochodŻenle sposóbpobrana reprezentatywność próbk


