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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
q6-2nA Sadknwice

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2019-01-24 nr 24tRKt2019, numer systemowy: 19005497

obszar badań:

obszar regulowanY Prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opis próbek
Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

/

Próbka:

etYkieta

zleceniodawcY

nróbki

Nr laboratoryjnY

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Tomasz Nowakowski - Przedstawiciel

PN-lSO 5667-5:201 7-1 0 (A);
PN-EN ISO 19a58:2007 (A)

Data pobierania

próbki

2019-10-02, godz.'l

0822601'1012019

1 :1

6

Laboratorium

ocena organolept1tczna wykonana podczas pobierania
BaMa:

próblq-

Zapach: brak

Mętność:brak

brak

zgodnie z harmonogramem

Plan pobierania:

Data reiestracji w laboratorium
20 1 9-

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Kaleniu
Sieć wodociąqowa Paprotnia 58 - kuchnia
Dane związane z pobieraniem próbek

08226011012019

1

O-02, godz.1

7

Data rozpoczęcia badań

Datazakończenia badań

2019-10-02

2019-10-07

:45

Uwaoi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi ŻastrzeŻeń'
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specialista dś1projektów środowiskowych
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oryginał potwierdzony WłaSnoręcznym podpisem
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Oznaczany parametr

ldentyfikacja metody
badawczej

Jednostka

PN-EN

pH

Puewodnośc elektryczna

prS/cm

lso

Wyniki badań
08226011012019

10523:2012 (A),(ZPS)

7,5

Niepewność
rÓzszeruona

o

NTU

Bama

TE

6) i 9) Ż'1C
6,5 - 9,5
<

559

r56

PN-EN ISO 7027-1.2016-09
(A),(zPS)

0,14

10,05

PS

PN-EN

622:2006 (A),(ZPS)

<1

Liczba progowa smaku (TFN)

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

<1

ogólna Iiczba mikroorganizmów w
temperaturze 2ZCŁZC, 68!4h

MW

2500

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

1

6)

L

10) Ż.1o

Zalecany zakres
Wańości
do 1.0 7) 2.1c, A'
5) 2.1C, A*

<5

Liczba progowa zapachu (TON)
jtldlml

wskażników

lo,2

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

1

b
o

ź
TE

PN-EN ISO 7887:2012,
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

mgPVl

wańości 1los1

N

:o

właściwa(PEW) w temp. 25'C
Mętność

Dopuszczalhe

o
=

PS
PS
PS

<1-8

MW

bez
nieprawidłowych
ańiań 2) z.1C

Liczba bakterji grupy coli

jtk/100m1

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

2+

0

PS

0

PS

0r)z'

A1''2017 -0Ą

(A),(ZPS)

Liczba Escherichia coli

Itk/100m1

PN.EN ISO
9308-1 :201 4-

I 2+

A1 .20

1 7

0

-04

/a\ /7PS\

jtldl00ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporządzeniern
poz.2294)
6)

i 9)

z'1c

7) 2'1C'

5)

2)

z'1c'

AA-

minimalna moŻe być niŻsza.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyÓ do osiągnięcia wańoŚci pararnltrycznej
nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna prŻez konsUmentóW
bez nieprawidlowych zmian.
Pożądana wańość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta

-

i

do15 mg Pt/l; Akceptowa|na przez konsumentóW i bez

nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Ż'1c
i 10)

do spożycia przez ludzi (Dz' u. z 2017r.'

Parametr powinien byÓ Uwzględniony puy ocenie agresywnych Właściwościkorozyjnych wody' W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikóW wańośĆ minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek |ub pojemnikÓW z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie Wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość

Zaleca się, aby ogÓlna |iczba mikroorganizmÓW nie przekraczała:

6)

l\,,l]nistra Zdlowia z 07 '12.2017r ' W sprawie jako ści wody przeznaczonej

z'1c

-

100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Parametr powinien byĆ uwzg|ędniony pzy ocenie agresywnych Właściwościkorozyjnych wody; oznaczana W temperaturze 25

oc

DopUszcŻasiępojedynczebakterie<10.jtk(NPL).Wprzypadkuwykryciabakteriigrupycoli<10jtk
(NPLy1o0ml naleŹyWykonaÓbadanjeparametruE.coli

ienterokoki wzwiązkuzs21 Ust.4

rozporządzenia'

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

Normalprocedura badawcza

Metoda UoroSŻczona. oarzvsta, wvbór niewvmuszonV

PN-EN 1622:2006
objaśnienia:

A - metodyka akredy,towana' ZPS _ Badania Wykonano metodami Zatwierdzonymi pzeŻ wlaŚciwego PP|S (Tychy' decyzja nr
'17lNS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.1 1 .2018r.)
lv1iejsce Wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
WańoŚci wynikÓw badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają Uzyskanie wyniku poniżej dolnej granlcy oznaczalnoŚci metody.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określonojako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzeniak=2;poziom ufności 95%'
Niepewnośćrozszezoną podano dla analizy. W pzypadku ana|iZ mikrobiologicznychi paraz'ylologicznych podano przedział ufności uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:201

1 .

Autoryzował:
MW

_

mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych
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..--- Koniec dokumentu -.--element ofeńy, dostępne są na stronie:
Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami swiadczenia Usług (oWŚU stanowią

odszkodowań i jurysdykcji zawańe w oWŚU.
i poczynionymi ze zleceniodawcą i Według Jego wskazóWek, jeśli
l-Jsługę zrealizowano W easie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie' zgodnie z ustaleniam
dokument nie zwalnia stron z realizowąnia praw i obowiązkóW
jedynie
pzed
niniejszy
zleceniodawcą;
ponosi
odpowiedzialność
takowe zostały podane' sGS Polska sp. Z o.o.
Wynikaiących z zawarlych porozumień.
jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w śWietle prawa'
Wszelkie nieaUtoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie
jest dopuszczalne po UzyskaniU pisemnej zgody'
DokUment może byc Wykouystywany i kopiowany W €łości, kopiowanie częściowe
próbek. W puypadku' gdy w dokumencie zaznaęono' że próbki
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych
ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywnośc próbki''
o.o'
nie
Sp'
z
Polska
SGS
pu
przez
zleceniodawcy'
pobrane
edstawiciela
zostały

