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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice

Sadkowice l29A

q6-2n6 Sadkowice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 201 8-0 1-23 nr 50/2018/RK, numer systemowy: 18003600

obszar badań:

obszar regulowany Prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami
opis próbek__
Miejsce poboru I etykieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryiny

nróbki

--

-

Próbka:

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Kaleniu
Uięcie po uzdatnieniu
Dane związane z pobieraniern próbęt

06946411212018

Nr laboratoryjny

Data

próbki

0694641',|212018

20

1

pobierania

8-1 2-1 O,

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Piotr Szewczyk - Przedsta.wiciel
Laboratorium

PN-lSO 5667-5:201 7-10 (A);
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

I

godz.O9:28

ocena organoleptyczna v''ykona!9g9g9a39!9bi9Ę:!1!:9!!i
Barwa:

Zapach: brak

MętnośÓ: brak

brak

zgodnie z harmonogramem

Plan pobierania:

Data rozpoczęcia badań

Data reiestracii w laboratorium

Data zakończenia badań

Stan prÓbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeŻeń
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11212018
ldentyfikacja metodY
badawczei

J€dnostka

Oznaczany parametr

pH

uS/cm

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

NTU

Mętność

mgPVl

Barwa

Wvniki badań
06946411212018

6.5-9.5b)'")'

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

582

!146

PS

<

0,1 8

*0.06

PS

Zalecany zakres

1

PN-EN ISO
(A),(zPS)

7

027 -1 :20

1

6-09

622:2006 (A),(ZPS)

<1

Liczba Escherichia coli

jtk/100m1

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

2

PS

<1-7

''lc

7) Ż'1c.

5) Ż'1c,

AAt

z 1c

wańości
2.1C. A'

bez
nieprawidłowych

'
Tmten

PS

o

2\ Ż'1C

1) Ż.1O

9308-1 :201 4-12+ A1 :2017 -04

9308-1 .20 1 4/a\ /7pq,\

PS

0

PN.EN ISO
1

2+

A1 :20

1 7

0

-04

w 'l00 ml
ltL'' oońt - liczba jednostek tworzących kolonie
przez ludzi (Dz'
z 07 '12.2o17r. W sprawie jako ściwody przeznaczonej do spożycia
zdrowia
N DS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

po2.2294)

10)

PS

(A),(zPS)

6; i e)

i

PS

0

PN.EN ISO

6)

1O'/' " "

PS

<5

PN-EN ISO 7887:2012:
Apl :20'l 5-06 (A),(ZPS)

1

2500

rln

PN-EN

itk/'100m1

wskażników

PS

Liczba progowa smaku (TFN)

Liczba bakterii grupy cola

urańości 15los1

b
o

10,3

<1

jtk/1ml

:o

7,6

PN-EN'1 622:2006 (A),(ZPS)

W

Dopuszczalne

o
=

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

Liczba progowa zaPachu (TON)

oqólna liczba mikroorganizmÓw
temperaturze 22cr2c' 68Ł4h

Niepewność
rozszel:lona

U

' z 2017

r '

'

korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości
może
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartośÓ minimaIna
pojemnikÓw z natury bogatej
zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub

wditlenekWęglalubsztucznieWzbogaconejdittenkiemwęglawańośćminimaInamoŻebycniższa
parametrycznej
w przypaatu uzoatniania wody powierzchniowej na|eży dążyÓ do osiągnięcia wartoŚci
wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów
nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności)w
bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wańośćtego parametru w wodzie W kranie konsumenta

-

i

dol 5 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:

2) z.1C

-

1) z.1C

1o0 itk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej'

2OO jfk 11 ml w kranie konsumenta

Dopuszcza się pojedyncze bakterie

jtk
< 1o jtk (NPL)' W przypadku Wykrycia bakterii grupy coli < 10

(NPLy10omlna|eżywykonaÓbadanieparametruE.coliienterokokiwzwiązkuz$2,1ust'4
6)

i 10)

z.]U

rozporządzenla .
oC
korozyjnych Wody; oznaczana w temperaturze 25
Parametr powinien byÓ uwzględniony przy ocenie agresywnych WłaŚciwoŚci

Data, wersja i/tub informacje dodatkowe

objaśnienia:

A-metodykaakredytowana,zPS_BadaniaWykonanometodamizatwierdzonymipuezWłaŚciwegoPPlS(Tychy,decyzjanr
17lNS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r')
l.4iejsce wykonania badań: PS - Pszczyna
wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody'
Wańości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczająuzyskanie
rozszefzoną' WspÓłczynnlk rozszerzenia k=2; poziom ufnoŚci 95%'
NiepewnoŚć metody badań fizyko-chemicznych określonojako niepewnoŚć
icznych i parazylologicznych podano pzedział ufności uzyskanego
mikrobiolog
przypadku
analiZ
W
analizy'
dla

NiepewnoŚć rozszerzonąpodano

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:201

1.

Autoryzował:

l,4W - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych
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Koniec dokumentu

------

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

odszkodowań i jurysdykcji zawańe W oWŚU'
poczynionymi ze Zleceniodawcą j WedłUg Jego WskazóWek, jeś|i
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie puedStawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaIeniami
dokUment nie zwalnla stron Ż realizowania praw i obowiązkóW
jedynie
pued
niniejszy
Zleceniodawcą;
ponosi
odpowiedzialnośc
z
o'o.
podane.
Polska
Sp'
sGS
zostały
takowe
porozumleń'
Wynika]ących z zawańych
jest niezgodne i podlega ściganiu W śWetleprawa'
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu' podrabianie l fałszowanie ]ego treści' formy i WygIądu
jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody'
Dokument może być wykouystywany i kopiowany W całości'kopiowanie częściowe
puypadku, gdy W dokUmencie zaznaczono' Źe próbki
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokUmencie odnoszą się tylko do badanych prÓbek. W
pochodzenie, sposób pobrania l reprezentatywność próbki'
zostały pobrane przez puedstawiciela uleceniodawcy, sGS Polska Sp' z o.o' nie ponosi odpowiedzialności za

