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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

oA-'nA Śąrlkntrline
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 20 18-0 1-23 nr 50/2018/RK, numer systemowy: 18003600

obszar badań:

obszar regulowany Prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

nrńhki

069459/08/201

I

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Skarbkowej
Sieć wodociąqowa Skarbkowa 9
Dane związane z pobieraniem próbg!

Nr laboratoryjny

Data pobierania

próbki

069459/08/201

Próbka:

Miejsce poboru / etltkieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryjny

I

20

1 8

-08-29, godz.

Metoda pobierania

Próbkobiorca

11

PN-lsO 5667-5:2003 (A)

Piotr Szewczyk - Pzedstawiciel
Laboratorium

:07

(W);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

ocena organotep$lczna wykonana podczas pobie'rania próbki
Barua:

Zapach: brak

Mętnośó: brak

brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem
Data zakończenia badań

Data rozpoczecia badań

Data reiestracji w laboratorium

201 8-09-03

2018-08-29

201 8-08-29, godz.17 :40

Uwagi
Słan próbki

W chwiti dostarczenia do laborałorium nie budzi zastrzeŻeń

sGs Pł!:ka Sp.

Sporzadził:

z o. o.

mgr inŹ. Natalia€ulińska

0l.248 Werszłull' ul. Jańr Razimierza3
Nt.s.is60005608
L absretcIlum środowiskowe
.- _E_nvjro:rriunt, Heahh & Safcty
{3-206 PsŻfll,:]a, ul' Cieszyńska 52a
tal. 3! 4432500; ła'r: 32 447zo72

!ą*';'r'"

Specjalista dYprojektów środowiskowych

.11-

oryq nał potwierdzony Własnoręcznym podpisem
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0/09/201 8
ldentwkacja metody

Jednostka

Oznaczany parametr

badawczei

Wyniki badań
069459108/2018

iÓ

DopusŹczalne

o

wskażników

d

Niepewność
rozszer:zona

:0

wańości 1Nos;

N

pH

PN-EN lSo 1052312012 (A),(ZPS)

7,7

ż0'2

TE

6,5-g,56)'|s)zlc

Pzewodność elektryczna

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

545

r55

TE

<

0,10

r0,03

PS

sS/cm

właściwa(PEW) w temp' 25'C
NTU

MętnoŚÓ

mgPUl

Barwa

PN-EN ISO
(A),(zPS)

7

027 -'t :2O1 6-09

<5

622:2006 (A),(ZPS)

<1

PS

Liczba progowa smaku (TFN)

PN-EN l 622:2006 (A),(ZPS)

<1

PS

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

3

PN-EN ISO

0

10)

PS

1-8

z.1c

7) 2.1c,

A'

5) 2.1C, A-

PS

PN-EN
jtldlml

i

Wartości

Liczba progowa zapachu (TON)
ogÓlna liczba mikroorganizmów w

6)

Zalecany zakres

MW

do 1 0

PN-EN ISO 7887:2012:
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
1

2500

bez
nieprawidłowych

temperatuze 22CŁ2C, 68ł4h

Żńiłn 2) z.1C

Liczba bakterii grupy coli

1tk/100m1

9308-1 :201 4-1

2+

PS

MW

PS

MW

o

1) z.1u

A1 :201 7 -04

(A),(zPs)
Liczba Escherichia coli

Jtk/100m1

PN-EN ISO
9308-1 :201 4-1
/A\ /7pę\

jtk/l 00ml - liczba jednostek tvvorzących kolonie W 1 00 ml

NDS _ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowiaz07'12.2017r.
poL.2294\

6) i 9)

z'1c

7) 2.1C.

A'

5) Ż.1c, A"

2) z.1C

6) ] 10) Ż'1C
1) z.1C

W

0
2+

A1 :201

7

0

-04

sprawiejakościwody przeznaczonej do spożycia przez|udzi (Dz.U'z2017r',

wody
Parametr powinien być uwzględniony prŻy ocenie agresylvnych właściwościkorozyjnych wody. W odniesieniu do
jednostek pH. Dla wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikÓw wańośćminimalna może zostać obniżona do 4,5
węgla Wartość
rozlewanej do butelek lUb po.jemników z natury bogatej W ditlenek Węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem
minimalna może być niższa.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleŹy dążyÓ do osiągnięcia wańościparametrycznej
przez konsumentóW
nieprzekracząącej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po Uzdatnieniu; Akceptowalna
bez nieprawidłowych zmian.
_
Pożądana wańośó tego parametru w wodzie W kranie konsumenta do1 5 mg PUl; Akceptowa|na przez konsumentÓW

i

i bez

nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

_

1oo jtk /1 ml W Wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

-

2OO jtk 11 ml w kranie konsumenta.

Parametr powinien być UWzględniony pzy ocenie agresylvnych właściwościkorozyjnych Wody; oznaczana

W

temperaturze 25

oc

Dopuszczasiępojedynczebakterie<10jtk(NPL)'WprzypadkuWykryciabakteriigrupycoli<10jtk
(NPLy100 ml na|eży WykonaĆ badanie parametru E.coli i enterokoki
rozporządzenia'

W

związku z $ 21 ust.4

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

objaśnienia:
przez właściwego
_
A - metodyka akredytowana, W _ norma Wycofana przez PKN' zastąpiona, ZPS Badania Wykonano metodami zatwierdzonymi
PP|S (Tychy, decyĄa nr 1 7iNs/H K.4560_7 4d l 17 z dnia 25. 1 0'2017 r')
lviejsce Wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
granicy oznaczalności metody'
Wartości wynikóW badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznacząąuzyskanie Wyniku poniżej dolnej
k=2; poziom ufności 95%'
rozszerzenia
WspÓłczynnik
jako
rozszerzoną.
niepewność
określono
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych
podano przedział ufności uzyskane9o
Niepewnośc rozszerzonąpodano dIa analizy' W przypadku analiz mikrobioIogicznych i parazytologicznych
wyniku - wg PKN-lSOffS 19036:201

1.

Autoryzował:
MW - mgr Magdalena WieIgos - Kierownik Działu Ana|iz Nieorganicznych

sGs Pęl:ka Sp' z o. o.

0l.246 Warszłws' ul. Ja;lc Kazimierza 3
N;p.i860005609
Laboritcrlum środowlskowe
f
€
tvirc:lngn1,
H€alth & safcty
._
43-?0ł P:złz',.ra, ul' Cieszvnska 52a
t.'. 32 44sŹ500; ła\: 32 óĄ7zQ72
ł1-

ą
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SGS Poiska Sp. z o. o.

01.246 Warsz.cwa, ul. Jańs Kazimierza 3
Ntp. 5860005608

Laborłtcrium środowiskowe

EnL1loąnrunt, H€arth & safety
P*czyna, uł' Cieszyńska 52a
trl. 32 {4s25o0; ła\:32 4Ą7zo72

--

43-20G

.{.1.

------

Koniec dokumentu

------

są na stronie:
Niniejszy dokument Został Wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadeenia Usług (oWŚU stanowią element ofeńy' dostępne

odszkodowań i jUfysdykcji zawańe W oWSU.
i Według Jego wskazóWek, jeśli
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą
stron z realizowania praw i obowiązkóW
takowe zostały podane. SGS Polska sp. z o'o. ponosi odpowiedziaInośc jedynię pu ed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia
wynlkających z zawańycr porozumień'
jest niezgodne i podlega ściganiu W śWietle prawa'
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałsŻowanie je9o treści' formy i Wyglądu
pisemnej zgody.
Dokument może być Wykouystywany i kopiowany W całości'kopiowanie częścjowe jest dopuszczalne po uuyskaniu
pŹypadku, gdy W dokumencie zaznaczono, że próbki
Wszystkie Wyniki badań i pomiarów zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się ty|ko do badanych próbek. W
pochodzenie' sposób pobrania i reprezentatywnośc próbki'
zostałV pobrane puez pzedstawiciela Zleceniodawcy, sGs Polska Sp' z o.o' nie ponosi odpowiedzialności za

