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il1il]]
!D: 3516

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
oA-'nA

Śarlknrłricc

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia 2018-10-10, numer systemowy: 18023410

Obszar badań:

obszar regulowany prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z Wymaganiami

opis próbek
nlń}rki

Nr laboratoryjny

Data pobierania

próbki
48098/1 0/201

Woda uzdatniona

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

148098/'t0/2018

1

Próbka:

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryjny

I

201 8-1 0-1 9, godz.OT

Metoda pobierania

Próbkobiorca
:1

PN-ISO 5667-5:201

Piotr Szewczyk - Przedstawiciel
Laboratorium

5

7-1 0 (A)

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Bama:

Zapach: brak

Nilętność: brak

brak

próbka jednorazowa

Plan pobierania:

Data reiestracii w laboratorium

Data rozpoczecia badań

Data zakończenia badań

2018-10-20

2018-10-23

201 8-1 O-20, godz.O7 :44

Uwagi
Stan próbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

SSS F.;l:lla Sp. z

01-2{6 Warsz;u,l. rri'

Sporzadził:

o. o.

mgr Karina lskierka

Janł Kazimierza 3

łłip.:8600056s8

4"

tabcrilc lium środcwiskowe
-- EnJ:'c:)nułt, Healrh & Safcty
43-?00 Psłrr..':}a, ul. Cleszvnskj 52a
lol. 32 449Ź500; łax:32 ó47''072
.l

JJłL;*ą,Specjalista ds. obsługi klienta

!.

oryg]nał potwierdzony WłaSnoręcznym poapisem:
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SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR sB/1060o4l1ol2o18

NDs _ zgodnie z Rozpolządzeniern Ministra Zdrowia z 07.12.2o17r. w Sprawie jako ściwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz' U' z 2o17l
poz.2294)

objaśnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPs _ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwegoPP|S (Tychy' decyzja nr
1 7/NS/HK.4560-74d1 1 7 z dnia 25.1 0.2017 r.)
Miejsce Wykonania badań; Ps - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mnie.|szości (<) oznaczĄąuzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Niepewność metody badań fizyko_chemicznych okreś|onojako niepewność rozszerzoną. Wspołczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewność rozszerzoną podano dla analizy.
Autoryzował:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

SE$ potska Sp. z

01"248 Warszswą, ul. Jaira

o. o.
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EnvironmBnt, Health & Salew

ł3-200 Psrcryna,

ut.

cioszvńińa,sza

tol' 32.|.a92500; ta\:32 óĄ7?o7z
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Koniec dokumentu

-..-

Ninjejszy dokument Został Wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Swiadczenia Usług (oWSU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronie:

odszkodowan l ]urysdykcji zawarte w oWŚu.
UsłUgę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i Według Jego wskazóWek, ieśli
takowe zostaiy podane' SGS Polska sp' z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie pued zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
wynikających z ZaWańych porozumień.
Wszelkie l:]ieaUtoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie

i

fałszowanie jego treści, formy

i

Wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu W śWietle prawa.

DokumentmożebyćWykozystywanyikopiowanyWcałości'kopiowanieczęściowejestdopuszczalnepouzyskaniupisemnejzgody,,

Wszystkie Wyniki badań ł pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek' W pzypadku, gdy W dokumencie zaznaeono' że próbki
ŻostałV pobrane przez pzedstawiciela zteceniodawcy, SGS Polska sp. z o.o' nie ponosi odpowiedzlalności za pochodzęnie' sposób pobrania i reprezentatywność próbki'

