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SPRAWoZDANIE z BADAŃ NR sB/9934111012018

ililt

lD:3516

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

oA_'nA Qarlknrłrina

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia 2018-09-26, numer systemowy: 18022073

obszar badań:

obszar regulowany Prawnie

Cel badań:

dla potzeb potwierdzenia Żgodności z Wymaganiami

opis próbek
Nr laboratoryjny

nrńhki

Nr laboratoryjny
próbki

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Piotr Szewczyk - Pzedstawiciel
Laboratorium

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Data pobierania

14383211012018

20'1 8-1

0-05, godz.06:40

Ocena organoleptyczna wykonana podczas nobier9l'a pl9Ęk]
Zapach. brak
lVętnośó: brak

brak

Plan pobierania:

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Kaleniu
Sieć wodociąqowa Paprotnia 58
Dane związane z pobieraniem próbs\

14383211012018

BaMa:

Próbka:

Miejsce poboru / etykieta
zlaceniodawcv

próbka jednorazowa
Data zakończenia badań

Data rozpoczęcia badań

Data reiestracii w laboratorium

2018-10-07

201 8-'l 0-05

20'l 8-1 0-05, godz.17 :10

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

SGS F.:1:ka Sp. z o.

Sporzadził:

o.

mgr inż. Natalia Bulińska
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/99341l1ol2o18
Oznaczany parametr

ldentytikacja metody
badawczei

Jednostka

Liczba bakterii grupy coli

itk/100m1

Wyniki badań
143A3211012018

PN-EN ISO

Niepewność

o

rozszenaona

.o

2+

A1 :20

1 7

N

io

Dopuszczalne

wańości 1pos1

wskaźników

=

PS

0

9308-1 :201 4-1

=

.6

0r

-04

1A\.(ZPS)

Liczba Escherichia coli

jtk/100m1

PN-EN ISO

PS

U

930A-1 :201 4-1

2+

A1 :2017 -04

/a\ 17ps\
jtki

1

NDS

00ml - liczba jednostek hłorzących kolonie w 1 00 ml
_

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowlaz07'12'2017r.

W

sprawiejakościwody przeznaczonej do spozycia wzezludzi (Dz'U'z2017l

poz.2294)
1)

z'1C

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 1o jtk (N PL). W pzypadku Wykrycia bakterii grupy coli
(NPLy1o0 ml należy Wykonać badanie parametru E.coli i enterokokiw związku z $ 21 ust. 4
rozporządzenia'

<

1

0 jtk

objaśnienia:
A
1

_ metodyka akredytowana, ZPS _ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez WłaściwegoPPls (Tychy' decyzja nr
7/NS/HK.4560-7 4dl 17 z dnia 25. I 0.2017 t.)

Mieisce Wykonania badań: PS - Pszczyna

Autoryzował:
lVlW - mgr lV1agdalena Wielgos - Kierownik Działu

Analiz Nieorganicznych
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-----Niniejszy dok!ment Został Wystawiony zgodnie Z ogó|nymi Warunkami ŚWiadczenia

Koniec dokumentu

------

Usług (oWŚU Stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

odszkodowań i jurysdykcji zawańe w oWŚu'

L]słUgęzrealizowanowczasieizakreseprzedstawionymWninie]szymdokumencie'zgodnieZustaleniamipoczynionymiZezleceniodawcą
takowe Zostały podane'

sGS Polska Sp'

WedługJegoWSkazóWek']eśli

z o'o. ponosi odpowiedzialnośc jedyn]e pued Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW

WynlĄalących / ZJwd'tych oolozufień'
Wszelkie nieautoryzowane Żmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treśc, formy i WyglądU jest niezgodne i podlega śc]ganiu W śWietleprawa.
Dokument może być Wykouystywany i koplowany W całości,kopiowanie częściowe jest dopUszczalne po uzyskaniU p]semnej zgody'
Wszystkie Wyn ki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokUmencie odnosŻą się tylko do badanych próbek. W puypadku, gdy W dokUmencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane pzez przedstaWiciela Zlecen odawcy, SGS Polska Sp' Z o.o' nie ponoSi odpowiedzialności Za pochodzenie, Sposób pobrania i reprezentatywność próbki.
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