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ilt
lD: 3516

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
OA-2nA Sadkowicr

Podstawa realizacji

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

obszar badań:

obszar regulowany Prawnie

Ce! badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opis próbek

Nr laboratoryjny

nróbki

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Studziankach
Sieć wodociaqowa Studzianki 2
Dane związine z pobieraniem próbek

069461 /08/201 8

Nr laboratoryiny

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Piotr Szewczyk - Przedstawiciel
Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003 (A) (W);
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Data pobierania

próbki
069461/08/201

Próbka:

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

I

20

1

8-08-29, godz.

1

2:

05

Ocena organoleptyczna wykonana podczas Pobierania probki
Barwa:

Zapach:

MętnośÓ: brak

brak

Plan pobierania:

brak

zgodnie z harmonogramem
Data zakończenia badań

Data rozpoczęcia badań

Data rejestracji w laboratorium
20 1 8-08-29, godz.17 :40

20

1

20 1 8-09-03

8-08-29

Stan prÓbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

SGS P+!:ka Sp. z o.

Sporzadził:

o.

01"246 Warszłwn. ul' Jairg Kazimierza 3

NlP. 5860005608
LabsrłlcIlum środowiskowe

.- Envjronrrent, Haalth & Sfrfety
43_20* Pezcz.,'la, ul' Cieszyńska 52a
tol' 32.1492500; ,fax:32 ó472072
-11-

oryqinał potwierdzony Własnoręcznym podpisem:
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Oznaczany parametr

2

lo9l2o18
ldentyfikacja metody
badawczej

Jednostka

Wyniki badań
06946't/08/201 8

PN-EN lSo 10523:2012 (A),(ZPS)

pH

PzewodnośÓ elektryczna
właściwa (PEW) w temp.

ol

Dopuszczalne

.
o
=
N

5i

wańości inos;

wskaźników

-

0)

''

lo,2

TE

6,5 - 9,5

r55

TE

<

0,10

PS

Zalecany zakres
wańości
do 1 O 7) 2.1c, A'

<5

PS
PS

8,0

544

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

uS/cm

Niepewność
rozszeruona

2500

6)

' ")

i

10) z.1c

25'c
PN-EN ISO
(A),(zPS)

NTU

MętnoŚć

027 -1 :20

1

6-09

PN-EN ISO 7887:2O12i

mgPVl

Bama

7

<

MW

5) 2.1C, A"

AD'l :201 5-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON)

PN-EN

Liczba progowa smaku (TFN)
ogólna liczba mikroorganizmÓw w

itk/1ml

1

622:2006 (A),(ZPS)

<1

PN-EN

1

622:2006 (A),(ZPS)

<1

PN-EN

lso

6222:2004 (A),(ZPS)

4

PS
PS

1-9

bez
nieprawidłowych
?ńi^n 2) z.1C

temperatuze 22CŁ2C' 68r4h
Liczba bakterii grupy coli

PN.EN ISO

jtk/100m1

9308-1 :201 4-1

2+

A1 :2017 -04

2+

41 .2017 -04

0

PS

0

PS

0

1) z.1L

{A\ (ZPS)

Liczba Escherichaa coli

PN-EN ISO

itk/100m1

9308-1 :201 4-1
/A\ /7pŚ\

0

jtk/100m| - liczba jednostek tworŻących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem lvinistra Zdrowia z
po2.2294\

6) i 9)

7)

5)

z'1c

z'1C'

z'1c'

A'
A*

A2) z'1C
z'1C
1) z'1C

6)

i

10)

07

'12.2017l ' W sprawie jako ściwody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U. z 2017l

Parametr powinien byĆ Uwzględniony pzy ocenie agrespnych Właściwościkorozyjnych wody. W odniesieniu do Wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartośĆminimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. D|a Wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikóW z natury bogatej w ditlenek węgIa lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem Węgla Wańośc
minimalna moŻe by ć niższa'
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleŻy dążyć do osiągnięcia Wańości paramętrycznej
nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętnoŚci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów
bez nieprawidłowych zmian.
PoŹądana wańośÓ tego parametru w wodzie W kranie konsumenta
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentÓW

-

i

do1 5 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentów i bez

i bez nieprawidłowych zmian.

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała'.
_ 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
200 jtk l1 ml w kranie konsumenta.
oc
Parametr powinien byĆ uwzględniony pŹy ocenie agresywnych Właściwościkorozyjnych Wody; oznaczana W temperaturze 25
<
grupycoli
<
10jtk
(NPL).
przypadku
bakterii
W
wykrycia
Dopuszcza się pojedyncze bakterie 1ojtk
(NPLy1 00 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z s 21 ust. 4

-

rozporządzenia.

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

objaśnienia;
A - metodyka akredytowana, W - norma wycofana prŻez PKN, zastąpiona, ZPs _ Badania wykonano metodami zatlvierdŻonymi przez właściwego
PPIS (Tychy, decyzja nr 1 7/NS/H K.4560-7 4dl 1 7 z dnia 25. 1 0.2017 r')
l\,4iejsce Wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
Wańości wynikÓw badańpoprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają Uzyskanie Wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
NiepewnoŚÓ metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszezenia k=2; poziom ufności 95%.
podano przedział ufności uzyskanego
Niepewnośćrozszerzoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznYchiParaz\Ąologicznych
wyniku - wg PKN-lSOffS 19036:201

1.

Autoryzował:
MW - mgr lV]agdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

Sp. z o. o.
^ SGS Pq!:ka Jaie
Kazimieaa

01.248 Warsrrw:ł. ul.

--

Nip, rJ86000560s
ju m
środowiskowe
_Labf.rilci
Heahh & Safety

-hnt'i'ar)rrunt,
43-200
F:zcr.,'ra, ul.

Cieszyńskj 52a

lc,. 32 449Ż500; fa\:32 ó472072
.11

-

3
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_

SGS Fotska Sp. z o.

o.

0'"248
Warst.wa, ul. Jańa Kazimiena 3
Hlpr 996n005609
laboielcIiqm środowlskowe
H6alth & safety
-- -Eolaroiriłtsnt'
ł3-200
Fszcz1na, uł. cieszyńskj 52a

tcl. 32 +łg2500; tax:.32 4472o72
-lt.

------

Koniec dokumentu

------

Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Swladeenia UsłUg (owsU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronie;

odszkodowań i jurysdykcji zawańe w oWŚU.
jeśli
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie puedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i WedłUg Jego WskazóWek'
praw i obowiązków
takowe zostały podane' SGS Polska Sp. z o'o. ponosi odpowiedzialnośc jedynie pzed zteceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania
Wynikających z zawańych porozumień'
prawa.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i Wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu W śWietle
DokUment może byc Wykouystywany i koplowany W całości,kopiowanie częściowejest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody'
próbki
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W puypadku' gdy W dokumencie zaznaczono, że
pobrania i reprezentatywność próbki.
zostały pobrane przez pzedStawiciela zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o'o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób

