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Zleceniodawca
Gmina Klembow -Zaklad Gospodarki Komunalnej
ul. Gen. F. Zymierskiego 38

lD: 26932

05-205 Klemb6w

Podstawa realizacii
Zlecenie z dnia: 2016-'12-28, numer systemowy: 17000955
obszar regulowany prawnie
Obszar bada6:
Gel badaf:

dla potrzeb potwierdzenia zgodno5ci

Opis pr6bek
Nr laboratoryjny

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv
Klemb6w, ul. Przemysfowa
Punkt nr 1

nrrihki
03688s/01/2017

P16bka:

Woda uzdatniona

Dane zwiqzane z pobieraniem pr6bek
Nr laboratoryjny
n16hki

Data pobierania

036885/01/2017

2017 -01 -17, godz.12:51

P16bkobiorca

Metoda pobierania

Przedstawiciel Laboratori

u

m

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

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki
Banrua: brak

MgtnoSc: brak

Plan pobierania:

Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium
2017 -01-17 , godz.l 8:50

Data rozpoczecia badari

Data zakofczenia

2017-01-17

badaf

2017-01-23

Uwagi
Stan pr6bki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastzezei

Oryginalpotwierdzonywlasnorgcznympodpisem:
.
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Oznaczany parametr

Chlor wolny

Jednostka

badawczej

036885/0{/201

pH

rozszerzona

q'{
a)
o

6

3

o
N
o

Dopuszczalne

warto6ci 6rosy
wska2nik6w

=i

< 0,05

TE

MW

<n?2)i3)z

75

r0,3

TE

MW

6,5 - 9,5 5)'3

PN-EN 27888:1999 (A)

411

!42

TE

MW

!1,1

PS

MW

< 200

PN-EN ISO 10523:2012
ptS/cm

Niepewnoi6

f

KJ-t-5.7-27 (A)

mg/

Przewodno56 elektryczna
wla5ciwa (PEW) w temp 25'C

Wyniki badaf

ldentyfikacja metody

A\

< 2500

5) i 7) 23

Glin (Aluminium)

pg/

PN-EN ISO
(A),(E)

17

294-2:201 6-1 1

10,1

Mangan (Mn)

pgl

PN-EN ISO

17

294-2:201

6-'1

1

< 4,0

tsJ

VlW

<6n

17

294-2:201

6-1

1

< 60,0

PS

VIW

<200

(A),(E)
Zelazo (Fe)

lLgl

PN-EN ISO
(A),(E)

MgtnoSi

NTU

PN-EN ISO 7027:2003 (A)

0,18

mgPV

r0,06

< 1 a)23

PS MW

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

<5

PS MW

Liczba progowa zapachu (TON)

PN-EN'1622:2006 (A)

<1

PS

MW

4) z3

Liczba progowa smaku (TFN)

PN-EN 1622:2006 (A)

<1

PS

MW

4) z3

< 0,05
< 0,03

PS

MW

Baruva

Amonowy Jon

mdl

ISO 15923-1:2013 (A)

Azotyny (NOr-)

mgl

PN-EN ISO 1339s:2001 (A)

Liczba mikroorganizmow w
oo 72h

22!2'C

jtUlml

PN-EN ISO 6222:2004 (A)

3

tsJ MW

1-8

PS MW

4')

-

z3

< 0,50
<

i

Fn,2) 22

oez
nieprawidlowych
zmtan

Liczba enterokok6w kalowych

jtU100ml

PN-EN ISO 7899-2:2004 (A\

0

PS

MW

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100m1

PN-EN ISO 9308-1 :201a-1 2 (A)

0

PS

MW

0
O

1)

z3

Liczba Escherichia coli
PS MW
itU100ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A\
0
0
jtU100ml - liczba jednostek tworzqcych kolonie w 1 00 ml
NDS - zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11 2015 r. w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do spo2ycia pzezludzi
(Dz.U.z 2015r, poz 1989)
5) za
Parametr powinien byd uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wfasciwosci korozyjnych wody.
2l i 3) 24
W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2eli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiqzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujqcym wodg w Srodkach transportu lqdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/|.
4) 23
Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian.
2) z2

5li7)23
1')

z3

Nale2y spelni6 warunek: [azotany]iS0+[azotyny]/3=<1,gdzie wartoSci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: stq2enie azotan6w
(NO.) i azotyn6w (NOr) w mg/l StQzenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzeri
dystrybucji nie mo2e przekraczae wartoSci 0,10 mg/|.
Parametr powinien by6 uwzglqdniony przy ocenie agresywnych wla5ciwoSci korozyjnych wody; Oznaczana w temperatu rze 2S"C
Dopuszcza siq pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych pr6bkach, do 5% pr6bek w ciqgu roru.

Norma/procedura badawcza
PN-EN 1622:2006
KJ-l-s.7-27

Data, wersja illub informacje dodatkowe
Metoda uproszczona, parzysta, wyb6r niewymuszony
Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 01 .04 2016

ObjaSnienia:
A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,,Listy badari prowadzonych w ramach zakresu elastycznego"
Miejsce wykonania bada6: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikow badarl poprzedzone znakiem mniejszoSci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku poni2ej dolnej granicy oznaczalnoSci metooy.
Niepewno56metody badari fizyko-chemicznych okre5lono jako niepewno56 tozszetzonq Wsp6lczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufno5ci 95%
NiepewnoS6 tozszetzonq podano dla analizy W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedzial ufnoSci uzyskanego
wyniku -wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
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------ Koniec dokumentu ----Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowiq element oferty, dosepne sq na stronie:
http ://www sgs ana lizysrodowisk
odszkodowai ijurysdykcji zawarte w OWSU
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedlug Jego wskaz6wek, je6li
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o,o ponosi odpowiedzialno66 jedynie przed zleceniodawcE; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiazk6w
wynikajEcych z zawartych porozumieri
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tre6ci, formy i wyglqdu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swiefle prawa.
Dokument moze byi wykorzystywany i kopiowany w calo6ci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkiewyniki badaf ipomiar6wzestawionewniniejszymdokumencieodnoszasigtylkodobadanychpr6bek Wprzypadku,gdywdokumenciezaznaczono,zepr6bki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnos6 pr6bki

