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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

o^-rnA Śarlkntrline

Podstawa realizacji
Umowa z dnia 2018-01-23 nr 50/201 8/RK, numer systemowy: 18003600

Clbszar badań:

obszar regulowany prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opis próbek
nrńhki

069462/08/201

Próbka:

Miejsce poboru I etykieta
zleceniodawćv

Nr laboratoryjny

I

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Studziankach
Uiecie po uzdatnieniu
Dane zwiazane z pobieraniem próbek

Nr laboratoryjny
próbki

Data pobierania

Próbkobiorca

069462108120',18

201 8-08-29, godz.1 I :40

Piotr Szewczyk - Pzedstawiciel
Laboratorium

Metoda pobierania

PN-lSo 5667-5:2003 (A)

(W);

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

ocena organolep$lczna wykonana podczas pobierania próbki
Barwa:

Zapach: brak

Mętność:brak

brak

zgodnie z harmonogramem

Plan pobierania:

201 8-09-03

2018-08-29

8-08-29, godz.'\7 :40

20'1

Data zakończenia badań

Data rozpoczęcia badań

Data reiestracji w laboratorium

Uwagi
Stan próbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastzeżeń

_ sGs

Fo!;ł:a Sp. z o. o.

Sporzadził:

mgr inż. Natalia pulińska

0'"246 Warsz3w:r, ul. Jańe Kazimierza 3
HiP: i860005608
Labłrelcriurn środowiskowe
-^ _E_nrrro,rrlgnt, Health & Safcty
43-20a
PsŻrI!ra, ul' Cieszyńskj 52a
to,. 3! 44sŹ500; ta\:32 óĄ7zo72
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Specjalista dś1projektów Środowiskowych

.11-

oryqinał potw erdzony własnoręcznym podpisem
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Jednostka

OznaczanY Parametr

pH
rrS/cm

PrzewodnośÓ elektryczna
właściwa(PEW) w temp' 25'C

NTU

Mętność

mgPVl

Barwa

Lrczba Progowa

ogólna liczba mikroorganizmÓw
tem peraturze

badawczei

jtldlml

W

069462/08/2018

PN-EN ISO 10523.2012 (A)'(zPs)
PN-EN 27888:1 999 (A)'(ZPS)
PN-EN ISO
(A),(zPS)

7

027 -1 :2O1 6-09

:o

ź

8,5

lo.2

TE

544

r55

TE

0,20

10.06

PS

jtk/

Liczba Escherichia coli

jtk/100m1

1

00m1

<1

-trN I 622.2006 (A).(ZPS)

<1

PN-EN ISO 6222:2004 (A).(zPb)

-o

wskaźników

wańości 1Nos1

6) i e)
6.5 - g,5
6) i 10)
<

2500

"t
'

Zalecany zakres

"' '"

'

PS
PS
PS

1-9

4

bez
nieprawidłowych
Żńi2^ 2l Ż'1C

0t)

PS

0

PN-EN ISO
9308-1 :201 4-'l 2+

Dopuszczalne

o
=
N

PS

22Cr2C' 68r'4h

Liczba bakterii gruPY coli

6

wańości

<5

622:2006 (A),(ZPS)

1

o

Niepewność
rozszerzona

do 1 0

PN-EN ISO 7887:2012;
Apl:2015-06 (A),(ZP!)
PN-EN

TÓN\

Wyniki badań

ldenMikacja metody

A1:2017 -04

rA\ (ZPS)

PS

n

PN-EN ISO

0

g3O8-1 :201 4-12+ A1 :2017 -04

/a\ /7PS\

twożących kolonie W 100 ml
ltl('100m| - ll"zba ]ednostek

NDS.zgodniezRozporządzeniemMinistraZdrowiaz07.12.2017r'wsprawiejakościwodyprzeznaczonejdospozyciaprzezludzi(Dz.U'z2o17r',

|i,';r'?rn!)

do wody
agresywnych właściwościkorozyjnych Wody' W odniesieniu
Parametr powinien być uwzględniony pl.zy ocenie

niegazowanejrozlewanejdobuteleklubpojemnikÓwwańośÓminimalnamożezostaćobniżonado4'5jednostekpH.Dlawody
wańośó
węgla lub sztucznie Wzbogacone'i ditlenkiem Węgla
?\ z.1C.

A'

w ditlenek
rozlewanej do butelek lub pojemnikóW z natury bogatej
minimalna może być niższa'
naleŻy dąŻyćdo osiągnięcia wańościparametrycznej
W przypadku uzdainiania wody powierzchniowej
prŻez konsumentów
mętnoścl)W Wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna
niepŻekraczająCej 1 ,0 NTU (nefelometryczny"f ;"ono","t

z'1c,

A.

bez nieprawidłowych zmian'
i bez
konsumenta _ do15 m9 PtiI; Akceptowa|naprzez konsumentów
Pożądana Wańośćtego parametru w wodzie w kranie

5)

nieprawidłowych zmian'
zmian'
Akceptowalna pŻez konsumentów i bez nieprawidłowych
nie
Przekraczała''
mikroorganizmów
liczba
ogólna
się' aby

A2) z'1C

6)

i

Zaleca
_ 100 jtk

i 10) 2.1C

wodociągowej'
/1 mI w wodzie wprowadzanej do sieci

oC
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta'
w temPeraturze 25
agresywnych właściwościkorozyjnych wody: Oznaczana
Parametr poWinien byĆ UWzględniony przy ocenie
W przypadku wykrycia bakterii grupy coli

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 1o1tk (NPL)'
w związku z s 21 Ust' 4
(NPLy100 ml należy WykonaÓ badanie parametru E'coli i enterokoki

1) z.1C

<

10jtk

rozpotządzenla.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622
objaśnienia:

zatwierdzonymi prŻez Właściwego
prŻez PKN' zastąpiona' ZPS _ Badania wykonano metodami
A - metodyka akredytowana, W - norma wycofana
251 0'201 7 r'\
PPIS (Tychy, decyzia nr I 7/NS/HK 4560-7 4dt 17 z dnia
_
Mieisce wykonania badań: TE teren, PS - Pszczyna
granicy oznaczalności metody'
(<) oznaczająlzyskanie wyniku poniŹej dolnej
Wańości wynikÓw badań poprzedzone znakiem mniejszości
poziom ufnoŚci 95%'
ro7szerzoną' Współczynnik rozszełzenia k=2;
jako
niepewnośĆ
okreŚlono
NiepewnoŚć metody badań fizyko-chemicznych
przedział ufności uzyskanego
podano
parazytologicznych
i
przypadku analiz mikrobiologicznych
Niepewność rozszeŻonąpodano dla analizy- W
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:201

1

Autoryzował:

Analiz Nieorganicznych
MW - mqr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu

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

01-246

o.

Warszrwx ul. Jań3 Kazimierza 3

NtP 5860005608

Lab*r*lł:rlum środowiskowo
gniJirnrlilsnt, Heattb & Safety

43-20& P:zceyla, ul' sieszyńska 52a
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Koniec dokumentu

------

Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadeenla Usług (oWŚU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronie:

odszkodowań i jurysdykcli zawarte w oWSU'
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstailonym W niniejszym dokumencie' zgodnie z ustaleniami pożynionymi ze zleceniodawcą i Według Jego wskazówek, jeśli
takowe zostały podane. sGS Polska sp. z o'o. ponosi odpowiedzialnośc jedynie pzed zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
Wynikających z zawartych porozumleń'
Wszelkje nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i WyglądU jest niezgodne i podlega ściganiU W śWietle prawa.
Dokument może byc Wykozystywany i kopiowany w całości'kopiowanie częściowe jest dopUszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokUmencie odnoszą się tylko do badanych próbek' W puypadku' gdy W dokumencie zaznaPono' że próbki
zostały pobrane prŻez pzedstawiciela Zleceniodawcy, sGs Polska Sp' z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki'

