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43-200 Pszczyna
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/93955/o9/2018

lilt
lD:3516

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
oA-2n^ Śąrlknrłice

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2018-09-19, numer systemowy: 18021523

obszar badań:

obszar regulowany Prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z Wymaganiami

opis próbek
Próbka:

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryjny

nróhki

Woda uzdatniona

Stacja Uzdatniania WodY
NowV Kłopoczyn - woda po uzdatnieniu
Dane zwiazane z pobieraniem próbek

14240310912018

Nr laboratoryjny

próbki

Data pobierania

Próbkobiorca

Metoda pobierania

14240310912018

201 8-09-20, godz.09:32

Piotr Szewczyk - Przedstawiciel
Laboratorium

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

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Barua:

Zapach.

Mętnośó: brak

brak

Plan pobierania:

brak

próbka jednorazowa

Data reiestracji w laboratorium
201 8-09-20, godz.

1

7

:30

Data rozpoczecia badań

Data zakończenia badań

2018-09-20

20 1 8-09-25

Uwagi
Stan próbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeŻeń

SGS F,:!:.lla Sp. z o.
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Oznaczany parametr

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z
poL.2294)

07

PN-EN ISO

17

294 -?:201 6-1

1

PN-EN ISO

17

294-2201 6-1

1

.12.2017

r

'w sprawie

jako

śc i

wody preznaczone1 do spozycia przez ludzi (Dz'

U

' z 2017r ''

objaśnienia:

przez Wtaściwego
przezPKN, zastąpiona, ZPs _ Badania Wykonano metodami zatwierdzonymi
metodyka akredytowana, W _ norma Wycofa na
2017r ')
PPIS (Tychy, decyzja nr 1 7/NS/HK 4560-7 4dl17 z dnia 25'10
Miejsce wykonania badań: PS _ Pszczyna
95%
jako niepewnośÓ rozszerzoną' Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności
Niepewność metody badań fizyko_chemicznych określono

A

_

Niepewnośćrozszelzonąpodano dIa analizy'
Autoryzował:
KM - mgr inż. Marcin Kuś- Kierownik operacyjny Laboratorium

SGS P.:lska Sp. z o.

o"

0l.246 Warsz:tł:ł. ul. Jańa Kazimiena 3
Nlf. :S6t005s09
L'h*f łtr;rium środowiskowe
gń}:f{}r:a]!nt, Heai!h & safety
43-?8{ PgłcrYla, uł. Cieszyńska 52a
lol. 32 *{325$0; tax:32 #72ATZ

------

Koniec dokumentu -'---'

nkamiŚwiadczenaUsłUg(oWŚUStanoWiąelementofeńy'dostępnesąnastronle:
odszkodowań

i

jurysdykcji ZaWańe W oWŚU'
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