ffiffiffi

'i"ffi:ś

SGS Polska Sp. z o.o.

Laboratorium Srodowiskowe
43-209 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A

AB 1232

Pszczyna 2018-07-13
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/66627lo7t2o18
Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
lSadkowice 129A
,

Podstawa rea
j

Zlecenie z dnia.2018-07-03, numer systemowy: 18015677

obszar badań:
Gel badań:

dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opis próbek

Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

/

Próbka:

etykieta

zleceniodawcv
Wodociąg publiczny w Kłopoczynie

nrńhki

12159610712018

Woda uzdatniona

uzdatnieniu

nlem

Dane

Nr laboratoryjny

próbki

i

Łukasz Michalski - Przedstawiciel

201 8-07-06, godz.O7 :10

12',1596107120',18

PN-ISO 5667-5:2003 (A) (W)

Laboratorium

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
j

Żapach: brak

1Mętność:brak

Baniva: brak

prÓbka jednorazowa
lPlan pobierania:
Data reiestracii w laboratorium

2018-07-13

201 8-07-09

201 8-07-09, godz.07:30

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 58/6662710712018
Oznaczany parametr

Mangan (Mn)

NDS

_

Jednostka
pg/l

ldenĘfikacja metody
badawczej

Wyniki badań
121596t47t2018

Niepewność

rozszerzona

413

PN-EN tSO 17294-2.2016-11
(A).(ZPS)

o'E

3F
o'

=;
x42

;
o
N
o
f

PS KM

Dopuszczalne
wańości 1nos;

wskźników
ś50

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z07.12.2017r' w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017l

poz.2294)

objaśnienia:
A - metodyka akredytowana, W - norma wycofana przez PKN, zastąpiona, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego
PPIS (Tychy, decyzja n r 1 7/NS/HK.4 560-7 dl 17 z dnia 25.1 0.20 1 7 r.)
Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna
Niepewnośćmetody badań fizyko-chemicznych okreŚlono jako niepewnośc rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewnośc rozszeŻoną podano dla analizy'
Autoryzował:

KM - mgr inż. Marcin Kuś- Kierownik operacyjny Laboratorium

SGS p,:!aka Sp. z o. o.

01"249 Warsrcws, ul.
u

Jaia Xazimiena
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E-n.:rcnriunt,
Health & Safety

*3-20fi ps:rzi,:ra, ul. C;eszynsii SZa
lól' 32 "l4s2500; ła* 32 óĄ72072

----- Koniec dokumentu ----Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogÓlnymi

Warunkami

Usług (oWŚU stanowią element oferty' dostępne są na stronie

odszkodowań ijurysdykcjl zawarte w oWSU'
jeśli
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie' zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i Według Jego WskazóWek,
praw
i
z
reaIizowania
obowiązków
jedynie
nie
zwa|nia
stron
przed
niniejszy
dokument
Zteceniodawą'
ponosi
podane'
odpowiedzia|ność
Polska
Sp.
z
o'o'
SGS
zostały
takowe
wynikających z zawarlY Ch porozumień'
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyg|ądu jest niezgodne i podlega ściganiuw śWiet|e prawa'
Dokument może byĆ wykorzystywany ! kopiowany w całości'kopiowanie częściowejest dopuszczaIne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie Wyniki badań l pomiarÓW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek' W przypadku, gdy W dokumencie zaznaczono, ze próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy' sGS Polska Sp' z o'o' nie ponosi odpowredzialności za pochodzenie' sposób pobrania i reprezentatywnośÓ próbki'

