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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Podstawa
Umowa z dnia: 2018-01-23 nr 50/2018/RK, numer systemowy: 18003600
obszar regulowany prawnre
obszar badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodnoŚci z wymaganiami

Gel badań:

opis próbek
Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

I

Próbka:

etykieta

zleceniodawcv
Wodociąg publiczny w Kaleniu
SieÓ wodociąqowa Paprotnia 58
Dane zwhzane z pobieraniem próbek

069451/03/2018

Nr laboratoryjny

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Łukasz Michalski-

PN-lSO 5667-5:2003, PI+EN ISO

Data pobierania

nrńhki
069451/03/2018

201 8-03-02, godz. 07 05
:

Woda uzdatniona

19a58:2007 (A)

Przedstawiciel Laboratoriu m

;

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Banła: brak

apach:

Mętność:brak

zgodnie z harmonogramem
Plan pobierania:
Data rozooczecia badań
Data reiestracii w laboratorium
2018-03-02
20 1 8-03-02, godz. 1 7'.40

brak

I

Data zakończenia badań

2018-03-12

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeŻeń

-
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Specjalista dś'projektow Środowiskowych
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ldenhdikacja metody
badawczej

Jednostka

Oznaczany parametr

-pH

pS/cm
NTU

Mętność

069451/03/2018

Niepewność

fozszerzona

PN-EN 27888:1 999 (A),(ZPS)

620

ź0,2
162

PN-EN ISO 7027

0,23

r0,07

PN-EN ISO 10523:2012 (A),(zPS)

Przewodność elektryczna
właściwa(PE\M w temp. 25'C

Wyniki badań

-1

:2016-09

7,1

;o

oS

'c

6

3ś
o

N

>
o

=;
TE

f

MW

Liczba progowa zapachu (TON)

<1

PS MW

Liczba progowa smaku (TFN)

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

<1

PS MW

PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS)

14

temperatu rze

jttdlml

w

PS MW

9-22

22Ct2C, 68t4h

jtk/100m1

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO
9308-1 :201 4-1

2+

A1 :20

7

-04

1 7

-0 Ą

1

9,5

6) i e)

z.lc
z.lc

Zalecany zakres
wańości

<5

ogólna liczba mikroorganizmÓw

_

PS MW

Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
PN-EN'l 622:2006 (A),(ZPS)

PN-EN ISO 7887:2O12,

6.5

TE MW

PS MW

mgPUl

wskźników

< 25OO 6) i

(A),(zPS)

Barwa

Dopuszczalne
wańości 1ttos1

10)

A^ 1 n 7\ 2.1C, A'
) Ż']c' A-

bez

nieprawidłowych

0

PS MW

Zmianz) z.1C
1C
0 1)z

0

PS MW

0

(A),(zPS)
jtld100ml

Liczba Escherichia coli

1tk/100ml

_

PN-EN ISO
9308-1'20
/A\ 17pŚ\

1

4-1 2+ A1 :20

Iiczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDs-zgodnie zRozporządzeniem Ministra Zdrowiaz07'12.2o17r. wsprawie jakości wody przeznaczonej dospożycia przezludzi(Dz'U'z2017l.'
po2.2294)

6) i 9)

7)

z'1c

z'1c'

A-

korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wańośc minimalna może zostać obniżona do 4'5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość
minimalna może być nższa.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dąŻyć do osiągnięcia wartościparametrycznej
nieprzekraczającej '1 ,o NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów

i

bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wańośćtego parametru w wodzie W kranie konsumenta - dol 5 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentów i bez

s) z 1c, A'

nieprawidłowych zmian.

2) z.1C

6)

i

10)

z'1C

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100.ltk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jfk f ml w kranie konsumenta.
korozyjnych wody; oznaczana w temperaturze 25"C
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości
Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPLy100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enierokoki w związku z $ 21 ust. 4

rozpoządzenia'
Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

objaśnienia:
metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwegoPPlS (Tychy' decyzja nr
7/NS/HK.4560 -7 Adl 17 z dnia 25.1 0.201 7 r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniŹej dolnej granicy oznaczalnoŚci metody'
Niepewnośc metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewnośĆ rozszerzoną' Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.
Niepewność rczszelzonąpodano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedział ufności uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:20 11

A'1

.

Autoryzował:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych
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. ąó|nymi Warunkami Świadczenia

Usług (oWŚU stanowią element oferty, dosĘpne są na stronie

odszkodowań ijurysdykcji zawarte w oWŚU.
poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek' jeśli
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami
jedynie
przed
niniejszy
dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków
zleceniodawą;
ponosi
odpowiedzialność
z
o.o.
podane.
Polska
sp.
SGS
takońe zostały
wynikających z zawaftych porozumień.
i podlega ściganiuw świetle prawa.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyg|ądu ]est niezgodne
jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Dokument moŻe być Wykorzystywany i kopiowany W całości,kopiowanie częściowe
przypadku' gdy W dokumencie zaznaczoflo, Że próbki
Wszystkie wyniki badań i pomiarÓw zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się ty|ko do badanych próbek. W
pochodzenie,
sposób pobrania i reprezentatywnoŚÓ próbki'
za
ponosi
nie
odpowiedzialności
z
o.o.
Polska
Sp.
SGS
zostały pobrane przez przedstawjciela Z|eceniodawcy'

