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lD:35'16

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
oA-'nA Śarlkntłlicc

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2018-0 1-23 nt 50/2018/RK, numer systemowy: 18003600
obszar regulowany prawnie
Obszar badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Cel badań:

opis próbek

nrńhki

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Kłopoczynie
Uięcie po uzdatnieniu
Dane zwiąaneą pobieraniem próbek

0694s8/08/201 8

Nr laboratoryjny

I

20 1 8 -OB -29, godz.1

Metoda pobierania

Próbkobiorca

Data pobierania

próbki

069458/08/201

Próbka:

Miejsce poboru letYkieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryjnY

O

PN-lso 5667-5:2003

Piotr Szewczyk - Przedstawiciel
Laboratorium

:20

(A) (W);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

ocena organolept1rczna wykonana podczas poblerania próbki
BaMa:

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem
Data rozpoczęcia badań

Data reiestracii w laboratorium
20'1

Zapach: brak

MętnośÓ: brak

brak

Data'

zakończenia badań
201 8-09-03

2018-08-29

8-08-29, godz.17 :40

Uwagi
Stan próbki w chwili dosiarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

SGS Poiska Sp. z o. o.

Sporzadził:

0l.246 Warsz:lwr. ul. Jańł Kazimierra 3

Nip' J86000$60s

Lab('letcIlum środowIskowo
-- Envirc:lnirnt, Health & Safcty
43-?0c P.zi.t..':ia, ul. CreszyńskJ 52a
tól. 32.t{s2500; łax:32 i47z072
.11.
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Jednostka

Oznaczany Parametr

pH
PrzewodnoŚć elektryczna
właściwa(PEW) w temp'

pS/cm

Wyniki badań

ldenglikacja metodY
badawczei

069458108/2018

PN-EN 27888: 1 999 (A)'(ZPS)

1

25'c
NTU

MętnoŚć

PN-EN ISO

7

.q'

=

7,6

żo,2

TE

169

!117

TE

!0,25

PS

0,81

027 -1 :201 6-09

Niepewność
rozszerzona

6
o
=

Dopuszczalne

,

wskaźników

wańości ryos1

N

ao

<

mgPVl

Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zaPachu (TON)
Liczba progowa smaku (TFN)
jtk/1ml

ogólna liczba mikroorganizmóW w
te mperatu rze 22CL2C, 68ł4h
Liczba bakterii grupy coli

jtk/ 100m1

Liczba Escherichia coll

1tk/100m1

PN-EN

1

622:2006 (A),(ZPS)

<1

PN-FN

1

622:2006 (A).(ZPS)

<1

PN-EN

lso

6222:2004 (A)'(zPs)

5

i 10) z.1c

PS
PS
bez

2-10
n

PS

0

PN-EN ISO

6)

t)Ż

PS

<5

PN-EN ISO 7887:2012:

2500

Zalecany zaKres
wańości
dń 1 n 7) z'1c' A'

(A),(ZPS)

Barwa

'")'

6,5-9,50)
MW

iepraWidłor/Vycch
O

1) z.1C

g3o8-1 :201 4-1 2+ A1 :2017 -04

(A),(zPS)

PS

0

PN-EN ISO

0

9308-1 :201 4-1 2+ A1.2017-04

/a\ /7pq\

]tL/1

NDs - zgodnie
po2.2294\

6) i s)

z'1O

z'|C'

7)

z'1c,

5)

z

śc i

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz'

U

' z 2017 r ''

właŚciwości korozyjnych wody' W odniesieniu do Wody
Parametr powinien być uwzględniony pzy ocenie agresywnych
pH' Dla Wody
minimatna może zostaĆ obniżona do 4,5 jednostek
Wańośó
pojemnlków
lub
butelek
do
rozlewanej
niegazowanej
Węgla wańość
ditlenkiem
wzbogaconej
sztucznie
lub
węgla
W
ditlenek
bogatej
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury

A'
A'

minimalna może by ć niŻsza'
do osiągnięcia wańościparametrycznej
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleŻy dąŻyć
jednostek mętności) w Wodzie po UzdatnieniU; Akceptowalna przez konsumentów
(nefelometrycznych
1,0
NTU
nieprzekraczającej
bez nieprawidłowych zmian'
PoŻądanawańośćtego parametru w wodzie w kranie konsumenta

- do'l5

i

mg Pt/l; Akceptowalnaprzez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian'
przekraczała''
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie

2) z.1C

6)

00 ml
]"dnostek tlvorzących kolonie w 1
jako
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07 .12.2017 r ' w sprawie

o0'l - l".b"

i 10) Ż.1c

1) z.1C

00 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do Sieci wodociągowej'
200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
oc
właściwościkorozyjnych wody; oznaczana W temperaturze 25
Parametr poWinien byc uwzględniony przy ocenie agresywnych

-

1

Dopuszczasiępojedynczebakterie<1ojtk(NPL)'WprzypadkuWykryciabakteriigrupycoli<10jtk
w związku z s 21 ust' 4
(NPL)/10o ml należy wykonać badanie parametru E'coli i enterokoki

rozporządzenia.

Norma/procedura badawcza

Data, wersia i/lub informacje dodatkowe
wvbór niewvmuszonv

objaśnienia:

prz ez Właściwego
zastąpiona, ZPS ' Badania wykonano metodami zatwierdzonymi
metodyka akredytowana' W - norma wycof ana prŻez PKN '
r'\
0'2017
25'1
z
dnia
PPIS (Tychy, decyzja nr 1 7/NS/H K 4560-7 4d t 17
l\,4ieisce Wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
metody'
(<) oznaczająuzyskanie Wyniku poniżej dolne1 granicy oznaczalnoŚci
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości
poziom
ufności 95%'
k=2;
rozszerzenta
Współczynnik
jako niepewnośĆ rozszerzoną'
NiepewnośĆ metody badań fizyko-chemicznych określono
podano pŻedział ufności uzyskanego
parazytologicznych
i
mikrobiologicznych
analiz
przypadku
W
Niepewność rozszeŻonąpodano dla analizy.

A

_

wyniku - wg PKN-lSOffS 19036:201

1

'

Autoryzował:

lVW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik DziałU Analiz Nieorganicznych

SGS F.rl:ka Sp. z o.

o.

0l.248 Warszrwr. ul. Jańe Kazimierea 3
Nip.J860005608
Labi!l*l{:Ilvm środowiskowe
Envi.tnm8nt'
}l€al'h & sa{ety
'_

Ptzrryna, ul. cieszyńsk' 52a
ttl' 32.{4$Ż500; tal: J?' 4Ą72a72

43.20&
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SGS Folska Sp. z o. o.

0{.248 Warrr.rwr, ul" Jańa Kazimierza 3
NtF' 5860005608
Lgbłrralcrium Śro<towlskowe
EnvjroilmBnt,
Hoalth & Safety
._
,ł3-?00 Przcryna, ul. Cieszyńska 52a
trl' 32 .lłS2500; ta\:32' 4/.7Ż072
-{t-

---- Koniec dokumentu ..'-unkamiŚwiad*eniaUsług(oWŚUstanowiąelementofeńy,dostępnesąnastronle:
odszkodowań i ]urysdykcji zawarte w oWŚU'
Według Jego wskazóWek' jeśli
dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i
{Jsługę zrealizowano w ęasie i zakresie pŹedstawionym W niniejszym
dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
niniejszy
jedynie
pzeJZeceniodawcą;
ponosi
odpowiedzialność
takowe zostały podane' SGS Polska sp' z o'o.
Wynikających z zawańych porozumień.
podrabianie
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokUmentu'

i

podlega ściganiu W śWietle prawa'
fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i

DokUmentmożebycwykozystywanyikopiNanyWcałości'kopiowanieżęściowejestdopuszczalnepouzyskaniupisemnejzgody'
zazna*ono' że próbki
odnoszą się tylko do badanych próbek. W paypadku, gdy W dokumencie
Wszystkie Wyniki badań i pomiarów zestawione W ninieiszym dokumencie
pobrania i reprezentatwność próbkiz o.o' nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób
sp'
Polska
sGS
zleceniodawcy,
pzedstawiciela
puez
pobrane
zostały

