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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

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

dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Cel badań:

opis próbek

Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

/

Próbka:

etykieta

zleceniodawcv
Wodociąg publiczny w Kaleniu

nróhki

F6945210312018

Woda uzdatniona

Ujęcie po uzdatnieniu

Dane związane z pobieraniem próbek
Nr laboratoryjny

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Łukasz Michalski-

PN-lSO 5667-5:2003, PIVEN ISO

Data pobierania

nrńhki

069452t03120',18

20

1

8

-03 -02, godz.O7 :25

19458:2007 (A)

Przedstawiciel Laboratorium

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbkl
Zapach: brak

Mętnośc:brak

Barwa: brak

zgodnie z harmonogramem
Plan pobierania:
Data rozpoczecia badań
Data reiestracii w laboratorium
2018-03-02
20 1 8-03-02, godz. 17'.40

Data zakończenia badań
2018-03-12

Uwaqi

|śtan piouri w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi

zastzeŻeń
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Specjal ista dś'projektów Środowiskowych

oryginał potwierdzony Własnoręcznym podpisem]
: LokaliŻa*ie:

, l'.',-'.'.",'
j il.,,.',,
! *"*,,,."
: Lt:/i]5i
: :l7r,Fi r,j
a

j

2łc
'j
a] :5!
a;i JŹ:l
jl j|(]'
ri ai1;r

ijl|:aŻ..,::5kd

:|2ł

i:łJ:.]|4r 31
&1|fJ-.]!i]i:łJ
i'Ą].|1iwl.].8'']
(ld.rnik.i la i

]a

t 'JB -12,l,i:l lirjlr
r !.lij .lii d4il lllt!l
t ł4ai }', Jjl] ;i5i']|-]
r ł.'tr] J: l|dl] f!ij|]

r ,4!

l-1

lill

3.-il7

i: Laboratorrł'
1

i*;zr:.złl:;,

i

u

'u
: |)ll.]1]lrvJo
. l,

ł3 :łł a]l.z.''jl:](ij :2J
d'] i:]c ]'!_i Ljllkłlłji x
l:] ;]|,]0 ir.,j"]Jł

-j!

J

:
:

u_n{J Dl ti;ii-iirlrrr
l\łenlber o1 thę SGS Gloup {SGS SAl
r

jvr" !i, ; it'l_j:rlr :r t,1::t:iijn.j ril {i?:i l}{'Nir0.J ;'1.:.:
:t-!ljli:J] ?tiir:jij|']! .l;! ai : ]l|]ł i]}]'] 'l

[-:,."" anrzt3
l a'**ozDANlE z

Pszczyna 2018-03-12

BADAŃ NR sB/198 4oto3l2o18

I

ldenĘfikacja metody

Jednostka

Oznaczany parametr

badawczei

069452tO3120',1t

pH

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

Przewodność elektryczna
właściwa(PEW) w temp. 25"C

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

PN-EN SO

pS/cm
NTU

MętnoŚc

mgPUl

Barwa

I

7

O27 -1 :201

Wyniki badań

6-09

(A),(zPS)

PN-EN tSO 7887.2012,

Niepewność oS
3F
tozszerizona 'd-

=;

6

o
=
N

b
o
f

MW

680

< 25OO 6) i

0.17

r0,06

PS MW

Zalecany zakres
wańości
do 1.0 7) 2.1c, A"

TE

<5

PS MW

<1

PS MW

Liczba progowa smaku (TFN)

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

<1

PS MW

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

21

w

jtkilml

PS MW

1+31

22Ct2C, 68t4h

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100m1

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

2+

A1 :20

1

7

6,5-9,56)is)zlc

TE MW

Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS)

ogólna liczba mikroorganizmów

wskźników

to,2
t68

7,1

Liczba progowa zapachu (TON)

temperatu rze

Dopuszczalne
wańości 1tlos1

0

PS MW

0

PS MW

10)

z.1c

5) 2.1C, A-

bez

nieprawidłowych
,ńiĄ^ 2) z.1C
O

1) z.1c

-04

(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli

jtk/100m1

PN-EN ISO
9308-1 :201 4-1 2+ A1''20

/A\ /7pŚ\

1 7

0

-0Ą

jtU100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w '100 ml

DS-zgodnie zRozporządzeniem Ministra Zdrowiaz07'12.2017r' wsprawie jakości wody przeznaezonĄ dospożycia przezludzi(Dz.U'z2017r''
poz.2294)
6) i 9)

z'1C
X

7) z'1C'

5)

z'1c'

A-

2) z.1C

6)
1)

z'1c
z'1C
i 10)

Parameir powinien byc uwzględniony przy ocenie agresywnych właŚciwoŚci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wańośćminimalna 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 wańość
minimalna moŻe być nŻsza.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleŻy dąŻyc do osiągnięcia wańoŚci parametrycznej
nieprzekraczĄącej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów
bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wańośćtego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała''
- 100 Jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta.
korozyjnych wody; oznaczana w temperaturze 25"C
Parametr powinien byc uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości
Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL)' W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 'l 0 jtk
(NPLy100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z $ 21 ust. 4
rozporządzenia.

i

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

objaśnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwegoPPlS (Tychy, decyzja nr
dl 17 z dnia 25.1 0.2017 r.)
1 7/NS/HK.4560 -7
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie Wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
NiepewnoŚć metody badań fizyko_chemicznych określono jako niepewnoŚć rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.
Niepewnośc rozszerzoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedział ufności uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 1 9036:2011
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Koniec dokumentu ------

odszkodowań i jurysdykcji zawańe w oWŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie' zgodnle z ustaleniam| poczynionymi ze Zleceniodawcą
i Według Jego WskazóWek' jeś|i
takowe zostały podane' SGS Polska sp' z o.o. ponosi odpowiedzialnośó jedynie przed Z|eceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia
stron z reatizowania praw i obowiązkóW
Wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie
'iego treści, formy i wyg|ądu 1est niezgodne i podlega ściganiuW świetle prawa.
Dokument może być Wykorzystywany j kopiowany W całości'kopiowanje częścjowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemne1 zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek' W przypadku' gdy W
dokumencie zaznaczono' Że prÓbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy' sGs PoIska Sp. z o'o' nie ponosi odpowiedzialności za pochodzeńie,
sposÓb pobrania i reprezentatywnoŚÓ próbki.

