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Zleceniodawca

lD: 35{6

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Podstawa real'izacii

Umowa z dnia: 2018-01-23 nr 50/201 B/RK, numer systemowy:
obszar regulowany prawnie
obszar badań:

1

8003600

dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Cel badań:

opis próbek
Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

nróhki

I

Próbka:

etykieta

zlaceniodawew
Wodociąg publiczny w Kaleniu
Uiecie wodv

069468/06/2018

Woda surowa

!

1

Dane zwiazane z pobieraniem próbek

Nr laboratoryjny

próbki

Data pobierania

069468/06/2018

201 8-06-21, godz.08:25

Próbkobiorca

Łukasz Michalski

_

Metoda pobierania
PN-lSO 5667-5:2003 (A) (W)

Pzedstawiciel

Laboratorium

ocena organolepUczna wykonana podczas pobierania próbki
Banła: brak

Mętność:brak

Plan pobierania:

|Zapach:

brak

zgodnie z harmonogramem
Data rozpoczecia badań

Data reiestracii w laboratorium
2018-06-21,

godz.17:40

Data zakończenia badań

,

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeŻeń

W załączeniu wyniki badań zrealizowanych pzez podwykonawcę: L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga), decyzja PPIS: Cieszyn'
oNS-H KiŚ-o6 1 5t 1 3t2O17 z dnia 1 2'O9'2017.
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Specjalista dś'projektow środowiskowych

UtZTZz

oryginał potwierdzony Własnoręcznym podpisem
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jniejszy dokument został wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (oWŚU stanowią element
oferty' dosĘpne są na stronie:

N

------

Koniec dokumentu ------

odszkodowań ijurysdykcji zawarte W oWŚU.
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencle' zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i Według Jego WskazóWek, jeŚIi
takowe zostały podane' scs Polska sp. z o.o. ponosi odpowiedzjalnośćjedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z rea|izowania praw i obowiązkóW
Wynikających z zawaftych porozumień'
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i Wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiuW świetle prawa.
Dokument moŻe być Wykorzystywany j kopiowany w całości,kopiowanie częściowejest dopuszczalne po Uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnosą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy W dokumencie zaznaczono' Że próbki
zostav pobrane przez pzedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp' z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.
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