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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/11766/02/2018
Zleceniodawca

ID: 1670

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2017-02-23 nr 13/IL/02/17, numer systemowy: 18002464
Obszar badań:

obszar regulowany prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami
Opis próbek

Nr laboratoryjny
próbki

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcy

Próbka:

045568/02/2018

TWBS-Wodociąg Borne Sulinowo
SUW Borne Sulinowo próba na wyjściu do sieci wodociągowej
Dane związane z pobieraniem próbek

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny
próbki

Data pobierania

Próbkobiorca

Metoda pobierania

045568/02/2018

2018-02-12, godz.07:56

Krystian Daruszewski Przedstawiciel Laboratorium

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

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Barw a: brak

Plan pobierania:

Mętność: brak

Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium
2018-02-13, godz.10:42

Data rozpoczęcia badań
2018-02-13

Data zakończenia badań
2018-02-15

Uwagi
Stan próbki w chw ili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

Sporządził:
mgr Anna Okręta

Specjalista ds. projektów środowiskowych

Ory ginał potwierdzony własnoręczny m podpisem:
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Jednostka

Identyfikacja m etody
badaw czej

Trichloroeten (Trichloroetylen)

mg/l

PN-EN ISO 10301:2002 (A)

Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen)

mg/l

PN-EN ISO 10301:2002 (A)

Suma trichloroetenu i
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan

mg/l

PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)

mg/l

PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)

Trichlorometan (Chloroform)

mg/l

PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS)

Tetrachlorometan

mg/l

PN-EN ISO 10301:2002 (A)

Autory zował

Oznaczany param etr

Miejsce
wy k. badań

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/11766/02/2018
Dopuszczalne
w artości(NDS)
w skaźników

< 1,0
< 1,0
< 2,0

-

PS

KM

-

PS

KM

-

PS

KM

≤ 10

< 1,0
< 0,001
< 0,001

-

PS

KM

≤ 3,0

PS

KM

≤ 0,030 2) z. 1D

PS

KM

-

Wyniki badań
045568/02/2018

Niepew ność
rozszerzona

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrow ia z 07.12.2017r. w spraw ie jakości w ody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
2) z. 1D

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli w oda jest dezynfekow ana chlorem lub jego zw iązkami.

Objaśnienia:
A - metodyka akredytow ana, ZPS – Badania w ykonano metodami zatw ierdzonymi przez w łaściw ego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)
Miejsce w ykonania badań: PS - Pszczyna
Wartości w yników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie w yniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Autoryzow ał:
KM - mgr inż. Marcin Kuś - Kierow nik Operacyjny Laboratorium

------ Koniec dokumentu -----Niniejszy dokument został wy stawiony zgodnie z Ogólny mi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element of erty , dost ępne są na stronie:
http://www.sgs.analizy srodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia doty czące odpowiedzialności,
odszkodowań i jury sdy kcji zawarte w OW ŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawiony m w niniejszy m dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczy niony mi ze Zleceniodawcą i wed ług Jego wskazówek, jeśli
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedy nie przed Zleceniodawc ą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków
wy nikający ch z zawarty ch porozumień.
Wszelkie nieautory zowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i f ałszowanie jego treści, f ormy i wy glądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może by ć wy korzy sty wany i kopiowany w ca łości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzy skaniu pisemnej zgody .
Wszy stkie wy niki badań i pomiarów zestawione w niniejszy m dokumencie odnoszą się ty lko do badany ch próbek. W przy padku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy , SGS Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, spos ób pobrania i reprezentaty wność próbki.

