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il1il

lD:3516

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice

Sadkowice l29A

o^-2nA Śar{knrruice

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2018-01-23 nr 50/201 8/RK, numer systemowy:
obszar regulowany prawnie
obszar badań:

1

8003600

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami
opis' próbek

Cel badań:

Miejsce poboru I etykieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryjny

nróhki

069457/08/201

I

Próbka:

-

Nr laboratoryjnY

Metoda pobierania

próbki

Data pobierania

Próbkobiorca

069457/08/201 8

201 8-08-29, godz.1 0:35

Piotr Szewczyk - Pzedstawiciel
Laboratorium

Ocena organoleptyrczna wykonana podczas
Barwa:

1

(n) (W);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Zapach.

brak

zgodnie z harmonogramem

8-0 8-29, godz.

1

7

:

Data zakończenia badań

Data rozpoczecia badań

Data reiestracji w laboratorium
20

PN-lso 5667-5:2003

po!ĘĘ!Ę j19!!!

Mętność:brak

brak

Plan pobierania:

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Kłopoczynie
Siec wodociągowa Kłopoczyn 9
Dane zwiazane z pobieraniem próbek

201 8-09-03

2018-08-29

4O

Uwagi
stan prÓbki W chwi|i dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrzeżeń

SGS Fł!:ka Sp. z o. o.

Sporzadził:

0t-24s lłarszłwr, ul. Jańł Kazimierza 3
NIF: J86000i608
LabfiratcIlLm Środowiskowe
._ Efis'roi)nunt, Heafuh & Safcty
'[3-20i Pszłz...l,la, u|' cieszyńska- 52a
l.,. 32 4492500; fa\: 32 ó472B7?,

mgr inż. Nata|iarBulińska

{ł*;łr^"
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ldenĘfikacja metody
badawczei

Jednostka

Oznaczan)' Parametr

PN-EN lSo 10523:2012 (A),(ZPS)

pH

pS/cm

PŻewodnośÓ elektryczna
wlaściwa(PEW) w temp. 25'C

NTU

[,4ętność

mgPUl

Barwa

PN-EN

27888:'1 999 (A),(ZPS)

PN-EN ISO 7027-1.2016-09
(A),(zPS)

Wyniki badań
0694s7/08/2018

Niepewność

!)

rozszea:Żona

:o
TE

663

lo,2
r67

0,28

t0,09

PS

7,3

PN-EN

622:2006 (A),(ZPS)

<1

Liczba progowa smaku (TFN)

PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS)

<l

ogólna liczba mikroorganizmów
tem peratu rŻe 22Cx2C' 68!4h

W

itk/1ml

Liczba bakterii grupY coli

jtk/100m1

Liczba Escherichia coli

jtk/100m1

PN-EN

1

lso

6222:2004 (A),(ZPS)

poZ.2294)

2)

..lc

6) i s)
6,5 - g,5
"c
6) i 10) Ż.1o
<

2500

Zalecany zakres
Wańości
do 1 O 7) 2.1c, A'

2

PS

<1-7

ot)

PS

lZPS)

PS

0

PN.EN ISO
4 -

1

2+

A1 .20

1

7

MW

A'

z.lc

i 10) z.1C

1) z.1C

0

-O4

U

' z 2017

minimalna może byó niższa.
parametrycznej
W pzypadku uzdatniania Wody powierzchniowej na|eży dąŻyć do osiągnięcia wańości
po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów
nieprzekracza)ącej 1,o NTU (nefelometrycznych jednostek mętnoŚci) w wodzie

Ż'1c

C

bez
nieprawidłowych
zmian 2) z'1c

'

r

Wody. W odniesieniu do wody
Parametr powinien byó uwzględniony przy ocenie agresywnych Właściwościkorozyjnych
do 4,5 jednostek pH' Dla wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wańośÓ minima|na może zostać obniżona
ditlenkiem węgla wańośó
wzbogacone'i
sztucznie
|ub
Węg|a
w
ditlenek
bogatej
pojemników
z
natury
lub
butelek
rozlewanej do

i

bez nieprawidłowych zmian.
_
przez konsumentów i bez
Pożądana wańośÓ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do1 5 mg Pt/l; Akceptowalna
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna pŻez konsumentÓw i bez nieprawidlowych zmian'
Zaleca się' aby ogólna liczba mikroorganizmóW nie przekraczała:

_
6)

wańości 1xos;

PS

itlłt oo.t - liczba jednostek tvvorzących kolonie w 100 ml
jako ściwodY przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz'
NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07 '12'2O17r. w sprawie

2.1

wskaźników

9308-1 :2014-1 2+ A1:2017 -O4

9308-1 :201
/A\ l/7pŚ\

5)

o
t

.

PS

0

PN-EN ISO
1A\

7)

Dopuszczalne

N

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

Liczba progowa zapachu (TON)

ó; i s)

.o

TE

<5

PN-EN ISO 7887:2012:

6

1o0 itk /1 mt w Wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

200 jtk i 1 ml w kranie konsumenta.
wody; oznaczana
Parametr powinien byó uwzględniony pzy ocenie agresywnych Właściwościkorozyjnych
< 10 jtk
grupy
coli
bakterii
przypadku
wykrycia
<
jtk
(NPL)'
W
10
Dopuszcza się pojedyncze bakterie
(NPLy100 ml należy wykonaÓ badanie parametru E.coli i enterokoki W związku z s 21 ust. 4

-

W

oc
temperaturze 25

rozporządzen|a.

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

obiaśnienia:

_
Wykonano metodami zahłierdzonymi przez właściwego
A - metodyka akredytowana' W - norma wycofana przez PKN, zastąpiona, ZPS Badania
r')
25'1
0'2017
17
z
dnia
4d
l
nr
1
7/NS/HK.4560-7
(Tychy,
decyĄa
PP lS
Miejsce Wykonania badań: TE - teren; PS _ Pszczyna
(<)oznacząąuzyskaniewynikuponiżej dolnej granicyoznaczalności metody'
Wańości wynikÓwbadańpopzedzoneznakiemmniejszoŚci
jako
niepewnoŚć rozszerzoną' WspÓłczynnik rozszerŻenia k=2; poziom ufności 95%'
NiepewnoŚĆ metody badań fizyko-chemicznych określono
przedział ufnoŚci uzyskanego
dla analizy. W przypadku analjz mikrobiologicznych i parazlolog cznych podano

NiepewnoŚć rozszefzonąpodano

wyniku - wg PKN-lSOffS 19036:201

1

Autoryzował:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik DziałU Analiz Nieorganicznych

SGS Pni:ka Sp. z o.

o.

0l-248 Wersnw:r. ul. Jaire Kazimierza 3
Hip. !860005608
Lab*r*lcrlum środowiskowe
Env:rc:rriunt,
Heatrh & Safety
,^
43-201 Pszc.z..:ra, ul. Cieszvnski 52a
tcl. 32 44sŹ50o; 1a\:32 4Ą72072
łl-

Pszczyna 2018-09-03

Strona nr 3/3

sPRAWozDANlE z BADAŃ NR S8/8500810912018
o.'

Ti,|f;,Łf; 3;" .
Nrp. 3S60005608
"f'ff**$lf
Laborłlc rium Środowiskow€

.^ -L.-nl.arorrFltsnt, Haalth & Safety
ł3.20&P" c'yna, ul. Cieszyńskj 52a
lcl. 32 4492500; tax: 3z

.tl.

------

Koniec dokumentu

Łlzolz

------

Niniejszy dokUment został Wystawiony zgodnie Z ogólnymi Warunkami Świadczenia UsłUg (oWŚU stanowlą element oferty' dostępne są na stronie:

odszkodowań l ]urysdykc]i zawańe W oWŚU.
lJsługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i Według Jego Wskazówek, jeśli
takowe zostały podane' SGS Polska sp' z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie pzed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron 2 Iealizowania praw i obowiązków
Wynikających z zawańych porozumień.
Wszelkie nieaUtoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści' formy i Wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiU W śWietle prawa.
Dokument może byc Wykozystwany ] kopiowany W całości'kopiowanie żęściowejest dopuszczalne po uŻyskaniu pisemnej zgody'
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą Się tylko do badanych próbek. W pzypadku, gdy W dokumencie zaznaczo\o' Że próbki
zostały pobrane puez puedstawiciela zleceniodawcy, SGS Po|ska sp' z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki'

