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sPRAWozDANte z gnołŃ

2017 -09-29

NR sB/91968/09/2017

Zleceniodawca

lD:35'16

Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

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

cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodnoŚci z wymaganiami

opis próbek
Miejsce poboru

Nr laboratoryjny
Óróhki

/

Próbka;

etykieta

zleceniodawcv

Wodocąg publiczny w Kalen

045949t09t2017

Woda pitna

iu

SieĆ Wodociaqowa Paprotn ja 58

Dane zł.liązane z pobieraniem próbek
Nr laboratoryjny

nrńhki
045949t09t2017

Data pobierania

Próbkobiorca

Metoda pobierania

2017 -09-22, godz.1 1:10

Przedstawiciel Laboratorium

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

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
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Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data reiestracji w laboratorium
2017 -Og-23,
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Data rozpoczęcia badań
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dostarczenia do labolaton!rrj nie budzi zaskzeżeń
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5 r' W sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez udz

korozy]nych wody'
Parametr powin en być uwzg]ędnio|y przy ocenie agresyr/Vnych Właścwości
Akc€ptowalny przez konsUmentów i bez nieprawidłowych zmian

Paramek powin en być uwzg ędniony pŻy ocenie agresywnych WłaŚciwości korozyinych wody oznaczana W temperaturze 25'c
Dopuszcza s ę pojedyncŻe bakterie wykr},wane sporadycznie, n e W kolejnych próbkach, do 5% próbek w clągu roku.

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

objaśnienia:
A - metodyka akredytowana
lliejsce Wykonania badań: TE - teren] Ps ' Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znak em mniejszości (<) oznaczają uzyskanie Wyn]kU poniżej do]nej granicy oznaczalnoŚci metody
Niepewnośćmetody badań fizyko-chem cznych określono ]ako n iepewnośćrozszeżon ą Współczyn nik rozszerzenra k=2' poz orr Ufn ości 95%'
Niepewność rozszerzoną podano d a analizy

Autoryzował:
BS - mgr Barbara stolarska - K]erownik DziałU Anallz organicznych
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----- Koniec dokumentu
Nln e]szy dokument Żosta] Wyslaw ony zgodn e z oqó nyml Warunkaml ŚW adczen a Usług
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takowe zostaly podane sGS Po ska Sp zoo ponos odpowedzaLnośc ]edynie plzed Zlecenlodawcą n n e]szy dokumenl n e ŻWa n a slron z real zowanLa praw obowązków
Wynlka]ącyclr z zawaarych porozum eń
Wszelkle nleautoryzowane Żmiany n nLejszego dokLJmentu podrab an e fałszowanle ]ego treścL iormy WygLadu ]est n ezgodne pod ega ścqan u W śwet e prawa
DokLrment moze bYć WykorŻystYwany r kop]owany w calośc kop owan]e częŚciowe jest dopLJszcza ne po Lrzyskan u p semnej zgody
Wszystkle Wyn k badań pomiaróW zestaw one W n n e]sŻym dokLrmenc e odnoszą slę ty ko do badanych próbek Wprzypadku gdy W dokumence Żaznaczono żepróbk
Żostaly pobrane przez prŻedslawlclela Z ecenlodawcy SGsPolskasp zoo ne ponos odpowedŻlainośo za pochodzenLe sposóbpobrana lepreŻenlalywnośćpróbk

