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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN NR SB/125200/I 0/2022

Zleceniodawca

PGK Spolka z o.o. w VMszni Malej

Stzesz6w, ul. Lipowa 15

55-'114 Wi
Podstawa realizac

Zlec.enie z dnia:2022-10-03, numer systemowy: 22025335

obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

potwi e dzenie speln ieni a W m ag ah

illiltill]tilt lil
lD: 17667

Dane nez 16b€k

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki

zapadr brak

zgodnie z harmonogramem / prcbka i€dB€raz€\ /a

Stan probklw chwli dostarczenra do laboratorium nre budzizastrzezei

SGS Pclska Sp. z o. o,
01.248 Warszawa, ut. Ja;ra Xarimierra 3

NIP:5860005609
Laboratorium 56S polska

43.200 Pstczyna. ut. Cieszyris&a 52a
tet. 32 t{92500i fax: 32 1,72072

P16bka:

Metoda pobierania

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)i

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Data zakoiczenia badai
2022-10-17

Soorzadzil:

mgr Katazyna Gilowska

specjalista ds. projekt6w Srodowiskowych

Obszar bada6:

Cel badai;

Nr laboratoryjny Miejsc€ poboru / otykieta

186790110t2022 Wodociag Kryniczno
Szkola Podstawowa w nie ul. Szkolna 6

N.laboratoryjny
p16bki Data pobigrania Pr6bkobiorca

186790t10t2022 Kamil Sniegocki - Pzedstawiciel
Laboratorium

Metnoscr brak

Plan pobierania:

Data reiestracii w laboratorium Oata rozpoczgcia badafi

2022-'lO- 1'1, godz. 1 7: 50 2022-10-11

Member oi thE SGS Group(SGS SAI

lpcn
PGK Sp zoo
w Wiszni M alei

l. dz. .

podpis

Woda uzdatniona

54424. Mu.hoborBk, 13

2O22-1G1't, godz. 1'1 :31

Balwa brak



Oznaczany peaamelr
ldentyfikacja metody

badawczej

WYniki b.dan

196790110t2022

t{iepewnosC

I
:0

E
B-

P&DPP-27 (A),(ZPS) r0,03 TEChlorwolny mdl 0,14

PN-EN ISO 10s23:2012 (A),(zPS) TEpH 7,6 r0.2

Peewodn056 elektryczna

wla6ciwa (PEW w temp 25'C

pS/crn PN-EN 27888:1999 (A) (ZPS) 932 t140 TE

mdl P&DPP-51 (A),(ZPS) <o,oa* -o,02Stezenre chloraminy

Chrom (Cr) rLg/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(ZPS)
<4,0 ' r0,4

Olow (Pb) r,g/i PN-EN ISO 17294-2'2016-11

(A),{ZPS)
<1,0,' r0,1

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(ZPS)
Kadm (Cd) !g/l <0,3c'

Miedi (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(zPS)
1c,002

PN-EN tSO 17294-2 2016-11

(A),(zPS)

PSSod (Na) mg/l

0,01:l

15,6 12.4

[.,lagnez (Mg) mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(zPS)
22,4 12.3

Glin (Aluminium) !9/l PN-EN ISO 17294-212016-11

(A),(ZPS)

< 10, o4 11,5

Mangan (Mn) Fg/l PN-EN ISO f7294-212016-'l l
(A),(ZPS)

<4,0' :r0.4

Zelaza lFe) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(zPS)

PS

Nikiel(Nr) lgll PN,EN tSO 17294-2 20'16-11

(A).(ZPS)

<60,oi

<5,0r 10,5 PS

Arsen (As) !9/l PN-EN ISO 17294'2:2016-11
(A),(zPS)

<1,0i 10,1 PS

Selen (Se) lrg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(zPS)
to,2

Antymon (Sb) Bg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(ZPS)
r0,1

Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2 2016-11

(A)(ZPS)
10 005

Og6lny ,.egiel oean.eny (Ol ,!C) ms/ PN-EN 148a:1999 (A) (ZPS) lo,4

Siarczany (So.2-) mdl ISO 15923-1:2013 (A) {ZPS) r11,7 PS

Chlorki (Cl ) mdl ISO 15923-1:2013 (A) (ZPS) 16,6 PS

Fluork (F ) mg/l rso 15923-1 2013 (A) (ZPS) i0,05
Meho6c NTU PN-EN rSO 7027-1 2016-09

(A) (ZPS)
t0 03

Barwa mqPUr PN,EN tSO 7887 2012.

Apl 2015-06 (A),(ZPS)

Lrczba progowa zapachu (TON) PN-EN 162212006 (A).(ZPS)

Liczba progowa smaku lTFN) PN-EN 1622:2006 {A) (zPS) PS

Utlenialno66 z KMnOa (lndeks

nadmanganianowy)

PN-EN rSO 8467 200r (A),(ZPS) 10,13

Bromrany PN-EN rSO 15061 2003 (A)(ZPS) 11,3

Amono/vy Jon (Jon amonu)

m9/l

!g/l

mg/ ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) r0,02
Azotany (NO3') ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) r5,3 PS

Azolyny (NO1) ISO 15923-f :201s (A).(ZPS) r0 01 PS
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Oopuszczalne

wartotcl iNos)

<2,0r

<1,0'

<o,o5o'

16

77.9

33,0

0,21

<0,10'

<1

<o,5ot

<5,O"

<0,053

34.7

Zalecany zakres

6.5-9.56)'s)z1c
I 2500 6) i ro) .1c

<50

< 10

<5

<2O4)i5)z18

5 200

1-125

< 200

<50

< 200

s204t.

< 10

< 10

<5

< 1.0

<2506)zrc

s2505)zrc

<15

<0,3 2) i 3)z 1c

<511)zrc

< 10

< 0.50

3 50 2)z 13

<51

< 0.50 2) z 18

SGS Polska So. z o, o.
01.2.l8 Warszawa, ut. Jaira KazimiJr:a 3

Ntp: S860005609
Laboratortufi 56S polska

43.200 Pslczyna, ut. Ciesryisla Sza
tet. 32 4192300: taxi 32 14720?2

ngl

<0 034

TE

PS

PS

r0,03

!6,0

mg/l

ll

< 0.5



Oznaczany parametr Jednostka
ldentyfikacja metody

badewczej

Ulyniki badai

laa790la0t2022

Nlepewn0S6

rozszerzona o'
=;

6
t
a
9

Cyjankr !g/l PN-EN ISO 1,1403-212012

(A),(ZPS)
<15# !4 PS

Rtei (Hs) rgll <0,050# r0,013 PS

Twerdo!6 ogoina mg

CaCO3/l

ISOnS 1s92$2:2017-10

(A),(zPs)
471 r118

Benzo(a)piren cs/ PB DAO-13 (A)(ZPS) <0,003' r0.001 PS

Suma wielopier5cieniowych

wQglowodor6w aromatycznych
rg/l PB-DAO-13 (A),(ZPS) <o,o24r r0,008

Akry oamid
'g,ll

P&DAO-14 (A),(ZPS) <0,075; lo,027 PS

Epichlorohydryna r.9/ PN,EN 14207 200s (A) (ZPS) <o,06o' r0,021
Benzen rg/l PN-lSO 1 1423-1 :2002 (A),(ZPS) <0,30f r0,09
Chlorek winylu rg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15* r0,05 PS

S!ma tflchloroetenu r

letraclrloro€tenu
),911 PN-EN ISO 10301:2002 (A) (ZPS) <2.0* 10,6 PS

1 .2'Oich loroetan rg/1 PN-EN rSO 10301 2002 (A).(ZPS) <o,8of r0,24 PS

Tdchlorometan (Chlorofcrm) mg/l PN-EN ISO 10301 2002 (A).(ZPS) <o,ool ' 10,001

Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A).(zPS) 0,002 r0,001 PS

Tnhalometany - ogoiem (suma THM) !g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) 11 !4

4.4'-OOD (Pestycyd) !9tl PN-EN ISO 646812002 (A),(ZPS) <o,02o# r0,006 PS

4,4 -DOE (Pestycyd) Bg/I PN-EN ISO 6a68r2002 (A),(ZPS) <o,o2o4 10,006

4,4 -DDT (Pestycyd) rg/l PN-EN ISO 6a6812002 (A).(ZPS) <o,o2ot r0,006
2 4 'DOD (Pestycyd) ,sll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <o,o2o' r0,006
2,4'-DDE (Pestycyd) lrg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) <o,o2ol r0.006 PS

2 4-DDT (Pestycyd) !g/l <o,o2o# r0,008 PS

alfa-HCH (Pestycyd) !9/l <o,02o# t0.006 PS

beta-HCH (Pestycyd) t,g/l <o.02o' 10,006
gam.na'HCH (LrMan) (Pestycyd) !9ll <o,02of r0,006
delta-HCH (Pestycld) rg/ PN-EN ISO 6a6812002 (A),(ZPS) <o,o20' 10,006

HCH (suma i2omer6w alia. beia
gamma r delta)

El PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <o.o80B xo,o24 PS

Aldryna (Pestycyd) lLg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (zPS) <o,o2o# r0.006
D€ldryna (Pestycyd) fg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <o,02o' t0 006

Endryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) <o,02ou r0,006
Aldehyd endryny (Pestycyd) l.g/l PN,EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <0.020' 10,006

lzodryna (Pestycyd) !g/l PN-EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o 02o# r0,006
Heptachlor (Pestycyd) }1g/l PN-EN tSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,o2o' r0,006 PS

Epoksyd heptachloru (Pestycyd) rgll PN-EN ISO 646812002 (A).(ZPS) <o,o2o' r0,006 PS

Metoksychlor (Pestycf d) .q/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) <0,020* 10,006

cis-Chlordan (Pestycyd) |9/l PN EN ISO &68:2002 (A),(ZPS) <o.o2o' r0,006 PS

lrans-Chlordan (Pestycyd) Ag/l PN-EN ISO 6a68:2002 (A),(ZPS) <o,02o' r0,006
Pentachlorobenzen (Pestycyd) Ig/l PN EN ISO 6a68:2002 (A)(ZPS) <o,o2of 10,006

Heksachlorobenzen (Pestycyd) rg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) <o,02od r0 006

DDT/DDE/DDo - sume izomer6w ('ii) !g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) 10,04

suma pestycydow (') !s/l lpH-er rso oroa.zooz (A),(zps) PS

PSPN-EN tSO 6222 2004 (A),(ZPS) 4
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Dopuszczalne

waato6ci (NEs)

w*arnll6w

<50

< 1,0

60-5ooe)'

s 0.010

< o.1o e) ' 1B

< 0,10

< 0,10

510
s o.5o 1) . 18

< 0.030

5 0.015 2) .10

5 100 3) i r0) 213

<0.106)'7)z

< 0.10

< o.1o 6)'

< o,1o 6) 
'

< o.1o 6) 
'

<010

<010

<010

<010

<0030

<00306)

<010

3 o.1o 6) i 7) :18

< o.1o 6) 
' 

7) .18

<O.O3O6)i4r13

< 0,030 6) 
' 

7) z 1a

< o.10 6), 7) 218

<OlO6)i7)213

<0.106)i7).13

<0.106)i7)z18

< o.1o 6) i 7) 213

< o.5o 6)i3) zrB

< 3,0

SGS Polska Sp. z o. o.
0l-248 Warszawa. ut. Ja;a Kszimi.t r 3

Ntp:5A60005609
Labo.atorium SGS polska

i(,-200 Pszczyna, ut. Cioszyriska S2a
tet, 32 4492500: Iar: 32 4172072

jlUlml
h

PN-EN rSO 17852 2003 (A).(ZPS)

PS

PS

PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS)

PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS)

PN,EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS)

PN-EN rSO 6468 2002 (A).(ZPS)

PS

PS

<0,12i

<o,44P r0.14
Lrczba mrkroorgenizmow (22'C) 1-9

< 10

<010

< 0.10
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Liczba enterokok6w kalowych jtu100ml PN-EN ISO 7899-2:2004

(A),(zPs)
0 PS

Lczba bakteni grupy co i jtUl00ml PN-EN ISO

930 8 - 1 : 20 1 4 -1 2+ A1 :20 17 -o4

(A),(zPS)

t) PS

j$J100ml PN-EN ISO

930 8 - I t2O1 4-1 2+ A1 :2O 17 -U
(A).(zPs)

0Lrczba Eschefichia colr

jtu100ml PN EN ISO 14189:2016-10

tA).zPs)
c PSLrczba Clostridrum perfrngens

lacznie ze sporami

0

0

0

0

jlkJ100ml- jednostek tv/ozqcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzqdzeoiern Ministra Zdo\ /E z 07 12 2017.. w qrd \e jakoacj v/ody przeznaczonei do spoiycia przez ludzi lDz U z2o17t.,

cD..2294')

SGS Polska Sp. z o. o.
01-Z18 Warszawa. ut. Ja;a Xa:imier2a 3

Ntp:5e6000560S
Laboratorium SGS polska

43-200 Ps:czyna, ut. Cie82y,iska 52a
tet. 32 449250Oi tar: 32 1472072

VVyniki badan
Niepewn056
aozazetzona

Oznacza ny parametr Jedncstka
ldentyfikecja metody

146790,10t2022

3!
Er

!

t
'a

Oopulzczelne
weio6ci (Nos)

wsk lnik6w
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SGS Polska Sp. z o. o.
01.248 Warszawa. ut. Ja;e Kaaimiorra 3

lP:586000S600
Laboratoriuft SGS polska

4:,.200 Pszczyna, ut. Cieszyriska S2a
tel. 32,1492500: far: 32 1172072

2)i3)zlC

4)i5)zlB

Parametr powinien byC uwzglqdniony przy ocenre agreswhycn $,hsci,r/osd korozylnych wody Wodniesieniu do wody
niegazowanej mzlal9ang do butelek lub pojemnrkor{ wanosc manrmalna moZe zostaC obni2ona do 4,5 jednostek pH. Ots wody
rozlewanei do butel€k lub poj€mniko,v z natury bogatej w ditlenek \rqgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem s,!gh wartosc
minimalna mo2e by6 niisza.
W punkcje czerpalnym u konsumentia, je2eli {/loda jest dozynfeko /ana chlorem lub iego zwiqzkami: Oopuszczaln€ steienie wolnego
chloru w zbiomiku magazynujacym wode w Srodkach transpo(u lqdowego, powietznego lub wodnego wynosi 0,3{,5 mgI.
\rvartosd stosoje sie do pobki wody pzeznaczonej do spo:ycia pzez ludzr otrzymanej odpowednia metodq
pobierania pr6b€k z kranu oraz pobranej w taki spos6b, by byla reprezentatywE dla Sredniel tygodniowej
spo2ywanej przez konsumenl6w. z urzglednieniem okreso*ych ko&otrM/alych wzrost6w ste2en;

I^6.to6d dopuszczalna, je2eli nae poe/oduje zmiany ballvy wody spowodoranej agresyMoiciq korozyina u/ody dla rur miedzianycn.
Nie wieclj nii 30 mgl magnezu, je2eli sle:enie siarczan6w jest 6wne lub wiekszo od 250 ng/|. Przy niiszej zawartoSci siarczan6w
dopuszczalne stQzenie magnezu wynosi 125 mg/t; wartoSd zalecana ze wzgled6w zdro,,rotnych - oznacza, 2e jest po:ed6na dla
zdrowia ludzkiago, ale nie naklada obo/viqzku uzupelnienaa minimalnej zawarto6ci podanej w niniejsaym zahczniku prz6z
ptz edsiQbiorstwo wodociqgowo-kanahzacylne

Ni€ musiby6 oznaczany dla produkcjiwody mniejszych nji 1OOOO m3 dzi6nni6

W przypadku uzdatr anra wody fowierzchniowej naleiy dqiy6 do osiagniecia warlodci garametrycznej

nieprzakraczajqc€j 1.0 NTU (ne€lometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniut Akceptowalne przez konsumento\, i

bez niep€wdlowych zmian.

Poiqdana warlo66 togo parametru w wodzie w kranie konsumenia - do1 5 mg Ptll; Akceptowalna pzez konsum6nt6w i b€z
ni€prawidlowych zmian

Akceptowalna prrez konsum€nt6w r bez nieprawidlowych zmian.

Nie musiby6 oznaczany, je6li badane jest Ol /O

W miare mo2li\No6ci bez ujemnego wplywu na dezynfekqe powinno d+yi sie do osiqgniQcia nlzszoj wartosci

\ /artosd oznacza sume ste2en wyszcz€g6lnionych zwiq2k6w: benzo(b)fuoranten, benzo(k)fouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2 3rd)piren.
Termin "p6stycydy" obelmuie o€aniczne: insektycydy, herbicydy, fungic-ydy nemalocydy, akarycydy, algicydy, ncdentycydy,

slimicydy, a takze podukty pochodno (m.in. regulatory wzrostu) o€z ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozkladu i reakqi.
Nalezy oznacza6 jedynie te pestycydy, kt6rydl wystqpowania w wodzie mo2na oczekiwa6 w danej str€lie zaopalrzenia w wode
Suma pestycyd6w oznacza $rme poszcz€g6lnych pestycyd6w wykrytych i oznac:onych iloSctolvo w ramach monitonngu.
Zaleca sie, aby ogoha liczba mikroorg6nizm6w nie pzakraczala

- 100 jtk /1 ml w wodzie wpowadzanej do sieci wodoctqgo#ej,

- 200 jtk /1 mlw kranie konsumenta.

W miarQ moili,vosci bez ujamnego wptywu na dezynfekge powinno d+y6 sie do osiqgniQcia ni2szej warto6ci Trihalometany - ogOlem
(suma THM) - vi.adoie oznacza sume ste2en zwqzkory' tnchlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibro.nochlorometan

tribromometan (bromoiorm).

Wbrto6c odnosi sie do stQZenia pozostaLcsci monomeru w uodzie. oblic2onego zgodnie ze sp€cyfkaqami maksymalnego uwalniania z
odpowiednego polimeru w kontakoe z $odq
Parametr powinien bye uwzglQdniony przy ocenie agresywnych wlaiciwoarc! korozyjnych wody Oznaczana w t€mperatutz e 25 oC

Wpunkc,e czerpalnym u konsumenta, jeieliwoda jest dezynieko\ /ana chlorem lublego zwqzkami.

oopuszcza sie poredyncze baktene < 10 jtk (NPL). W ptzypadku wykrycja baKeni grupy coli < 10 jtk

(NPL)/100 ml nalezy wykonai badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiq.zku z S 21 ust 4
.ozryzadzenia
Parametr powinien by6 uwzglQdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci komzylnych wody.

V\rarunek: [a2otanyy50+[azotynyy3=< 1 .gdzie wartoso w nawiasach kwadratowych oznacza]q stqzenie azotan6w (NO 3) i azotyn6w

(NO, w mgil Ste2enE azotyn6w w wodzie uzdatnionel wprowadzonet clo sreci wodocqgowq lub innych uzedzen dyslrybucii nie

moze przekraczac wartosci 0, 1 0 mgl
\rvarto66 siosuje sie do probki wody przeznaczone, do spozycia pzez ludzi otzymanel odpowedniq rhetodq
pobie€naa probek z kranu o.az pobraneJ w tak spos6b, by bra reprezenlatywna dla srednreJ tygodnrowej

spo2ywanei przez konsumenl6w, z ullzglednieniem okresowych krolkotrwalych wzrost6w stezen

Wpunkoe eerpalnym u konsumenta tezeliwodajest dezynfeko\xana chlorem lublego zwezkami.

Nel€zy badadwwodzie pochodzqcejz ujQc powiezchniowych r mieszanych, a w pzypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartosci naleiy zbada6, czy ne ma zagroienia dla zdowia ludzkiego wynikajqcego z

obeclloircl rnnycli mikroorganizm6w chorobotw6rczych, np Cryptospondium

Termin "p6slycydy" obejmuje organiczne insektycydy, herbicydy fungicydy, nemalocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,

slimicydy, a lak2e podukty pocnodne (m in regulatory wzrostu) o.az ich pochodne metabolity. a takze prcdukty ich rozkladu i reakcji

Nalezy oznacza6 jedynie te pestycydy. kt6rych wystQpowania w vodzie mozna oczekMad w denej strefe zaopalzenia w wode

\ /arlo56 stosuje sie do kazdego poszczeg6lnego pestycydu. W ptzypadku aldryny. dieldryny heptachloru repoksydu heptachloru NOS

wynosi 0,030 pg/
W punkcie czerpalnym u konsumenta jdelrwoda lest dezyniekowana chlorem lubJego zwqzkami

2) 2'tO
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W pzeliczeniu na wqglan w6pnia; wartosd zalecana ze wzgledo\r zdrouotnych - oznacza, ze test to vrartosi pozqdana dla

zdrowa ud2kiego ale nie naklada obow?ku uzupelnianra, pr2ez peedsiebiorstwo wodociqgowo*analizacyjne.

Pszeyna 2O22-1O-18

Oata, yyersia i/lub informacjg dodatkowg

Procedura Badawcza we$ia01 zdnia21012021 t
17"C

Temperatura pomiaru PEw 17"C Korekta za pomocq uzqdzen a do kon tem

Procedura Bada$cza we$ja01 z dnia 21 .01 .2021 t
Metoda uproszczona, pazystia, wyb6r niewymuszony

Proc€dura Badavrcza weqa 01 z dnia 23 02 2A21

ProceduE Bada!rcza we$ja 01 z dnia 23.02 2021; (')SumE \ ilVA jako suma slQ:en zwi+k6w
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fuoranten, benzo(ghi)perylen rndeno(1,2,3{d)piren

Procedura Badawcza 01 z dnia 23 02 2021
(") 

Suma tdhalometan6\ / CIHM) lako suma ste2en zwiazkov/: tnchlorometan, bromodichlorometan

dibromochlometan, tdbromometan
('ri)Suma stQ:en izomer6w: 2.4LDOT; 4,4 -DDI 2.4'-DDE,4 4'-DDE;2.4'-DDD; 4,4-DOD
(') Suma pes9cyd6w jako suma stQ2en zwqzk6w: 4,4 -DDD 4.4 -ODEi 4.4 -DDT. 2.4 -DDD; 2.4'-DOEI

2.4-DDT alfa-HCH. beta-HCH gamma-HCH delta-HcH. pentachloobenzen heksachlorobenzen,

aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heplachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor

c

Objaanlenla:

A - metodyka akr€dytowana; ieali nie wskazeno inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 3't3,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwerdzonymr ptz6z ,r*asciwego PPIS (Tychy, decy4a nr 17INS/HK.432-79d12O21 z dnia 03.11.2021r)
Miejsca wykonania badair: TE ' teren, PS - Pszczyna

Dane dostarczone pazez Klienta zaznaczono czcionke pochyh.
# - ezuliaty badania popaedzone znakiem (<) oznaczajq uzyskanie wyniku poza dolnym zak.es€m pomiaro\{/ym melody, gdzie podene warto56lo
dolna g€nica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadahca tej wartosci niepevmosciq (ytu) (w pzypadku ilosciowych analiz lizykochemic2nycn).
NiepeMoS6 rozszezom pomiatu opiera siQ na niefsf,nosci standardo ej pomm2onej przez rs@bzynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okolo 95%. Dla an€lz mikrobiologicznydr oszecolvano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-M - pohczonq niepewnos6 standa.do /q uznano 2a

r6wnq odchyleniu standardow€mu odtwarzelnosci wer\/natr2laboratoryjnej.NiepewnoSi podano dla analiry. Niepewnosd pobierania pdbk wynosi
2590
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SGS i.,clska S p. z o. o_
01-2{8 Warszavla. et .:ia xazimrerra 3

illP: 5e6000S6C l
Laboratorium SC S F,,lska

2(}-200 ps:czyha, ut. Cieszydsta 52a
tat_ 32 US?SD, tax: 32 4472072

-- Koniec dokumentu ---

Norma,/procadura badawcza

PB.DPP.27

PN EN ISO 10523:2012

PN-EN 27888 1999

PB DPP.51

PN-EN 1622:2006

PB,OAO,13

PB DAO.13

P8-OAO-14

PN,EN ISO 10301 2002

PN-EN tSO 6468 2002

PN EN rSO 6468 2002

Nmiejszy dokumenl u oslal wysta{iony zgodnie z Og6lnymi warunkami Swia*:enia Ustug (OWSU stanowe etement olert dolrepne s9 .a strcn e.
httss:/ rw.sgs pl/pl-pllemsand-condilions), w oparcru o kl6.e zrealizowano ustugq Naler) zwiira szczeg6lnq Mage na zagantrsra dotyczqce odpowiedzElnoscj,
odszkodowan ijurysdykcii zawane w OW6U
Usiugq zrealizow6no w aasie i zalrosie pzedstswionym w niniejszym dokumencie. zsodnie z lsraleniami poczynionymi ze Zrece riodawcq i wedlug Jeso wskddwek lesti
laiowe zosla, podane SGS Polska Sp z o.o. ponoe odpNiedzialnosa jedynE przed zlMniodrlwcai niniejszy dokumenl nre 

^v.rnia 
siron z rearizo'dania pra* I obov{azl\ow

wynirajaqdr z zaaiych pdozumjen
Wszolti8 nieaulory2owrne hiany ninie,szego dokumenlu. podEbianie i faisz@anie jego r.esci. rormy i wygrqdu lest niezgodne rDdrega Soganiu w Swiere pr a
Dokumenl moze bya wykozystywany rtopiowany w catoaci. kopiowanie czesdowe jesl dopuszczatne po uzyskaniu psemnej zgody
\ /szFlkie wyniki badat i pomiafliu 2eslawione w nin€jszym dokume.cie odnoszq sle tylko do badanych prdbek W pzypadku say w dokumencre zaznac?ono. 2e p.6bkr

zosta, pobcne Pzer pzedslawioela Zec€niodawcr. SGS Polska Sp z o o n,e ponosi odpsedzralnoacl za pochodzenie spos(6 pob.ania I reprezenlatywnose probkr


