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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAIi NR SB/126175/10/2022
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PGK Spolka z o.o. w \iviszni Malej
Stzesz6w, ul. Lipowa '15

114 Wi
Podstawa real

Zlecenie z dnia: 2022-10-03, numer systemowy: 22025335

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

ts 16bek

lD:17667

P16bka:

Woda uzdatniona

Metoda pobi6rania

Oane nez nrem

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki

Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem / p+6b*€-ieCfl€+ezq{a

Stan pr6bkiw chwli dostarczenia do laboralonum nie budzizastzezeh

PNISO 5667-5:2017-10 (A);

PN-EN ISO 194s8:2007 (A)

SGS Polska So. z o. o_
01-2,18 WarBz.wa. ut. Ja;a Xazihierza 3

Ntp:586C00S60S
Laborrtoriurn SGS polska

r(}-200 Ps:cryo., ut. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500i fer: 32 ti72o72

2022-10-17

Sporz adzil:

mgr Katazyna Gilowska

speqalista ds. projektdw Srodowiskowych

Obszar bada6:

Cel bada6:

Nr laboratoryiny Mieisce poboru / otykiota

186791t',1012022 WodociEg Wsznia Mafa
Uzdatniania Machnice

Nr laboratoryjny
p16bki Data pobiorania P16bkobiorca

2022- 1 O- 1 1, godz.07:39186791t10t2022

MetnoSc brakBarwa brak

Plan pobierania:

Data reiestracii w laboratorium badanData

2022-10-112O22-1O-1 1, godz.1 7:50

K Sp. z,:.o.
Viszni l\4 alej

l. dz

podprr

\\w

Zleceniodawca

potwie dz e n ie speh i e n i a wy m agatl

Data zakodczenia bada6

I

43,200

m4€s

37 300

B

Kamil Sniegocki - Pzedstawiciel
Laboratorium

Memberol rhe SGS Group (SGS SA)
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ldentyfikacja metody

badawczej
1A6791110'2022

roz;zetzona
Oznaczany parametr Jednostka

TEPB-DPP-27 (A).(ZPS) 10 06Chlorwolny ngl
TEPN-EN rSO 10523 2012 (A)(ZPS) 7,2 *0.2

x137 TE
rS/cm PN-EN 27888 1999 (A) (ZPS) 911Pzewodn0S6 elektryczna

!ia6ciwe (PEW wtemp 25'C

i0,02 TErndl P8-DPP-s1 (A).(ZPS) <0,04+Stezenie chloraminy

r0,4ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(ZPS)

<4,0'Chrom (C0

PN-EN ISO 172s4-2r2016-11

(A) (ZPS)

<1,0' 10,'1Ol6w (Pb) |g/l

10,03 PS!g/l PN-EN ISO 17294-2:201S11

(A),(zPS)

<0,30'1Kadm (Cd)

r0,0008mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
0,0080Mied2 (Cu)

PN-EN tSO 17294-2 2016-11

(A),(ZPS)
!2,4S6d (Na) mg/l

mdl PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
!:2.3Magnez (Mg)

11,5rg/l PN-EN ISO'17294-2:2016-1'l
(A),(ZPS)

Glin (Alumiflium)

15,5

<10,0t'

49 r0,5Mangan (Mn) rg/l PN-EN ISO 17234-2:2016-11

(A),(zPS)

r,g/l PN-EN ISO 17294-212016-1 1

(A),(zPs)
<60,01' j6,02e aza (.Fe)

Nikiel(Ni) r9/l PN-EN ISO 17294"2::€16-ll
(A),(ZPS)

10,5

PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
10,1Arsen (As) Ag/l

l g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 I
(A) (ZPS)

<5,0fl

<1,0'

<2,08 ,02 PSS€len (Se)

10 1Anrmon (Sb) ag/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)

<1,0r

r0,005Bor (B) mg/l PN'EN ISO 17294 2:2016-11

(A) (ZPS)

Og6lny wqgrel organlczny (O\40) mg/l PN,EN 1484 1999 (A),{ZPS) 104

ISO 15923-1r2013 (A),(ZPS) ri 1,6 | ".Siarczany (SO.2l mg/

<o,o5o'

2.O

76.7

16,6 PSChlorki (Cl ) mg/ tso 15923-1 2013 (A),(ZPS) 32.7
PSFluorki(F-) m9/ rso 15923-1 2013 (A),(ZPS) 0.22 10,05

MQlnoijc NTIJ PN-EN ISO 7027-1 :2016-09

(A).(ZPS)
10,03

Barwa mgPUr PN-EN tSO 7887 2012

Apl:2015-06 (A) (ZPS)

PS

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622 2006 (A)(ZPS)

PN-EN 1622 2006 (A) (ZPS)Liczba progowa smaku (TFN)

Utlenialnos6 2 KMnO4 (lndeks

nadmanganianowy)

m9l PN-EN ISO 8a6712001 iA).iZPS) lc 13

Eromrany r,g/ PN-EN ISO 15061 2003 (A).(ZPS) 113
Amono /y Jon (Jon amon!) rso 1s923-1 2013 (A) (ZPS) rc a2 PSmg/l

ms/l tso 15923-1 2013 (A),(ZPS) 16 1
PS

) tso 15923-1 2013 (A).(ZPS) 10,01
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Oopuszc2alne

S 0,3 2)i3) z1c

6.5-9.56)is)z1c

5 25OO 
6) i 10) z 1c

<05
<50

310

<5

32O4) 5)a1

< 200

7-1256)zlD

< 2oa

<50

< 200

3204).

< 10

< 10

<5

<10

bez

32506)z1c

<2S06)z1c

<15

Zalecany zakres
wartosci

<0,10'

<58

5 5 11) 2lc

5103)z18

<050

S502).1

<1

<o,5oP

<5,0P

<o 054

40.1

<050

SGS Potska SD. z o. o.
0l-2.l8 Warsza'ia, ut. Ja;a Xazrrhierza 3

Ntp:5860005609
Labo.atorium SGS polska

4:!.200 Pszczyo., ut. Cieszydska 52a
tel. 32 U1ZSO\: ta\: 32 1472072

<0 o3+

PH

PS

PS

PS

PS

Azotany (NO3 )

PSmg/



trlryniki badai
Oznaczrny parametr

ldentl/fik.cl. metody
badauczE,

186791t10t2022

Niep€wno5a
:o

= i

6

a

Cyjankr !g/l PN-EN ISO 14403-2:2012

(A),(zPS)

<15u PS

Rtec (HS) pg/l PN,EN rSO 17852 2009 (A) (ZPS) <o,o5o# r0,013 PS

mg

CaCOjn
444

Benzo(a)piren rg/ P&DAO-13 (A),(ZPS) <o,oo3d t0 001

Suma wi610pierscienlowych

weglowodor6w aromatycznych
$ll P&DAO-13 (A),(ZPS) <0,024* r0.008 PS

Fg/l P&DAO-14 (A),(ZPS) <0,075f r0,027
Epichlorohydryna l.g/l PN-EN 14207:2005 (A) (ZPS) <0,0604 10,021 PS

Benzen rs/ PN-lSO 11423'1:2002 (A) (ZPS) <0,30' r0,09
Chlorek wnylu ),gll PN-EN rSO 10301 2002 (A).(ZPS) <0,15' t0,05
Suma lrchloroelenu r

tetrac,h loroetenu
lgll <2,04 r0,6

!9/l PN,EN ISO 10301 2002 (A),(ZPS) <0,80' r0.24 PS

Trichlorometan (Chloroform) mg-/ PN-EN tSO 10301 2002 (A),(ZPS) <o,oolu r0 001 PS

Bromodrchlorometan mg/l PN-EN tSO 10301 2002 (A),(ZPS) 0,001 r0,001 PS

Trihalometany - ogolem (suma THM) "s/ PN-EN rSO 10301 2002 (A),(ZPS) 49 r1,5 PS

4,4 -DOO (Pestycyd) ug/l PN-EN tSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o.o2o* r0,006 PS

!g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <o,o2o# r0,006
4,4-DDI (Peslycyd) !9/l PN-EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,02o' 10,006 PS

2,4-DoD (Pestyctd) !g/l PN,EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,02os 10,006 PS

2,4 -DDE (Pestycyd)
"g/ PN-EN tSO 6468 2002 (A).(ZPS) <o,02o' 10,006 PS

2,4 -DDT (Pestycyd) r,g/ PN-EN rSO 6468 2002 (A).(ZPS) <o,o2o4 r0.008
alla-HCH (Pestycyd) !,9/ PN-EN rSO 6468 2002 (A).(ZPS) <o,o2o3 r0.006
beta-HCH (Pestycyd) !,9/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(zPS) <o,o2o# r0,006
gamma'HCH (Lindan) (Pestycyd) rg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <o,o2o# i0,006 PS

delta-HCH (Pestycyd) Ag/l PN-EN rSO 6468 2002 (A).(ZPS) <o,o2o# r0,006
HCH (suma izomer6w alft. bela
gamma rdelta)

!g/l PN EN rSO 6468 2002 (A) (ZPS) <o.o8o# r0.o24

Aldryna (Pestycyd) !g/l PN-EN ISO 68:2002 (A) (ZPS) <o,02of 10,006

<o.o2o3 r0 006 PSDieldryna (Pestycyd) PN-EN rSO M68 2002 (A) (ZPS)

r0 006Endryna (Pestyqd) fg/l <o,02o{

Aldehyd endryny (Pestycyd) !g/l PN,EN tSO 6466 2002 iA),(ZPS) <o,02o' r0,006

lzodryna (Pestycyd) !9/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <o,02ofl 10 006 PS

Heptachlor (Pestycyd) !g/l PN'EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <o,02on r0 006

Epoksyd heptachloru (Pestycyd) sg/l PN-EN rSO 6468 2002 (A),(2PS) <o o2o3 10 006 PS

[retoksychlor (Pestycyd) llg/l PN,EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,o2o, r0,006

cis-Chlordan (Pestycyd) rg/l PN,EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,o2o' r0,006

trans-Chlodan (Pestycyd) sg/ PN-EN rSO 6468 2002 (A).(ZPS) <0,020' r0.006

Pentachlorobenzen (Pestycyd) sg/l PN-EN rSO 6468 2002 (A) (ZPS) <o,o2o* 10,006 PS

Heksachlorobenzen (Peslycyd) rg/ PN-EN rSO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,o2os t0,006

!,9/ <oj2d r0.04DDT/DDE/DDD - suma izomerowlr') PN,EN rSO 6468 2002 (A)

Suma pestycyd6w (')
r,9/ PN-EN rSO 6468 2002 (A) (ZPS) <0,44d 10.14

Liczba mikroorganrzm6w (22'C) PN-EN ISO 6222:2004 (A) (ZPS) 19 12-29

III

III
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Dopuszczalne

wartogci (Nos)

wskarnik6w

<50

< 1,0

60 - 500

< 0,010

< o,1o e) ,18

< 0.10

< 0,10

5 1.0

< o.5o 1) '1
< 10

< 3.0

<oo3o2)2 ',O

3 0,015 2) ' 10

<1003)i10)z18

30106)i7)213

30106) 7) 213

<O jO6) 7) .18

SO.tO6)i7)213

s0106)i7)218

10.10 6) i 7) z 18

5 o.o3o 5) i ,) z 13

I O.1o 6

<010

<010

<010

30106)'7'zr

< 0,030 6)i7):1

JOtO6)i7)216

<o.1o6li7)213

to.1o6)i7)z1s

<0030

<0030

< 0.10

<010

30106)r7)21

<010

<0506)r3)z18

bez
dlowych

SGS Potska SD. z o. o.
0r.2rl8 Vyarszawa, ut. Ja;a KazimieEa 3

NtP:586000560S
Laboratorium SGS potska

€-200 Psrc,:!yn., ut. Cieszyfska 52a
tel. 32 4492500i fax: 32 U72072

Twardo!c og6lna ISO/TS 159212:2017-10

(A),(ZPS)
r110 PS

PS

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

12-Dichlometan

4 4-DOE (Pestycyd)

r,9/l

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

ItUlml

< 0.10
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o 1)

0

0

itUlooml - liczba jednostek tvvozqclch kolonie w 100 ml

NDS - zgodnE z Rozpozqdzeniem Minlstaa Zdrowia z 07.12.2O17t w sprawie iakoii wody p.zeznaczonel do spoiycra przez lvdzi (Dz U z 2017 t..

wz2294t

0

SGS Polska So. z o. o
0l-2rt8 Warszawa, ut. Jatia xazimier:a:

Itp:586000560C
Laboratorium SGS potska

43-200 Ps.:czyne, ul. Ci*zytiska S2a
lel. 32 41g?i00:. Jax: 32 4172072

Liczba enterokok6w kalowych jtul00rnl PN-EN ISO 7899-2:2004
(A),(zPS)

0 PS

Itldl00ml PN-EN ISO

93OA-1 2014-12+41 2017 -O4

(A).(ZPS)

0Liczba bakteni grupy coli

PN-EN ISO

93081 r2014-12+A1 r2017-04

(A),(zPs)

0 PSLEzba Escherichra coli Itk/10ornl

jtk/100m1 PN EN ISO 14189 2016-10

{A).rzPs)
0 PSLiczba Clostndium perfringens

facznie ze sporami

tnynikib.dai

186191t10',2022 =.t

t;.
e

Oznactany parametr Jednostka
ldentyfikacje motody

badawczej

Dopuszczalne

wartoici (Nos)

vGkarnlk6w
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SGS Polska Sp. z o. o.
0l-248 WarBzawa, ut. Ja;a Xazhhi;rra 3

l.llp:5860005609
Laboratorium SGS polska

a3-200 Pszciyna, ul. Cio3lyriska 52a
tel. 32 4t92500: fax: 32 U7ZO72

Paramelr po,,inien by6 l|/2gledniony pr2y ocenio aOresy$mych wtasov/o6ci korozyinych wody W odniesientu do vody
niogazowanej rozletvanq do butelek lub pojemnik6w warto6i minimalna mo:e zoslad obnizona do 4,5 jednGt€k pH. Dla wody
rozle$/enej do butelek lub pojemnikolv z nalury bogatej w datlenek wqgla lub sztucznie wzmgaconej diUenkiem wegla wanoSc
minimalna mo2e byd niisza.
W punkcie czerpalnym u konsumentra. ie2eli woda jest dezynfukorana alllorem lub jego zwiqzkami: Dopuszealne stezenie v/olnego
chloru w zbiomiku magazynujqcym wode w Srodkach transportu lqdotrego, powietrzn€go lub wgdnego wynosi 0,3-0,5 mg/l
l fartogd stosuje sie do pr6bkiwody peeznaczonel do spo2yoa przez ludzi otrzymanej odpowiedniq metodq
pobieranie pr6bek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla r€pr€zentatywna dla aredniej tygodniowoj
spoiywanej pr2ez konsument6w, z uyr/zglednieniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stea€n;
l^rrartosi doFJszczalna, jeieli nie po\ oduje zmiany barwy wody sporodowanet agresywnoaciq korozyjnq wsdy dla rur miedzianych.
Nie MQcej fliz 30 mg/l magnezu, jezeli ste2enie sienzan6w J6st r6wne lub weksze od 250 mg . Pzy ni2szei zav.arto6ci garczandw

dopuszczalne ste2enie magnezu wynosi 125 mg/l; w6rtos6 zalecrna ze wzglQd6w zdroeotnych - oznacza, ie jest poiadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklade obowiezku uzupelniania mrnmalnej zawartosci podanei w niniqszym zahcznaku przez
pzedsiqbiorst\rc urcdociqgowo-kanalizacyjne.

Nie musi bya oznaczeny dla produkqi wody mniejszych niZ l OOOO m 3 dziennie

W pzypadku uzdatniania !rcdy powie@chniowej nal62y dq:yi do osiqgniecia warto&i ps.ametrycznej

niepzekaczajAcej 1 0 NTU (nefulometrycznych lednostek melnosci) w wodzie po uzdatnienaui Akceptow6lna pzez konsum€ntor i

tlez niep'awdlowych zmian

Pozqdana wartos6 tego paramettu w wodzie w krane konsum€ntia - do15 mg PUI] Akceptowalna przez konsument6v, i b6z
nieprawidlowych zmaan

Akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian.

Nie musi by6 oznac:any. jeslibadanejest O\ r0
W miarQ moiliu/osci bez ujemnego wplywu na dezynfekqe pownno dq:Zy6 sie do osiqgniecia nrsze, wartosci

\ /brlosd oznacza sumQ ste2en wyszczeg6lnionych zwiezko,v: benzo(b)iuoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)peryten,
indeno(1,2,3-cd)piren

Termin "pestycydy" obelmuje organiczne: insektycydy, herbicydy. fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicldy, a tak2e produkty poahodne (m in egulatory wzlostu) oraz ich pochodne metabolity, a takte podukty ich rozkladu I reakqi.
Nalezy oznacza6 jedynie te pestycldy, kt6rych wystQpowania w wodzie mozna oczekiwa6 w danej strefie zaopetrzanra w wode
Suma pestycyd6w oznacza sume poszczeg6lnych pestycyd6w wykMych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitodngu
Zaleca sje, aby og6lna liczbe mikoo€anizm6w nie pzekraceala

- 100 jtk /1 ml w wodzie wpowadzanej do si6ci wodocrqgo,rej

- 200jtk/1 mlv, kanie konsumenta

W miarp mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekqe powinno d+y6 sie do osiagniQcia nrtszej wartosd Tnhalometany - ogotem
(suma THM) - wartoad oznacza sume stezen zwaqzk6w lnchlorom€tan (chlorofom), bromodichlorometan, drbromochloromelan,
t rbromometan (bromofoam)

\llarto6e odflosi sie do sle2enia pozostralo&:i monomeru w wodzie. obhczon€go zgodnie ze sp€cyiikaqamr maksymalnego uwalnlania z
odpowiedniego polimeru w konlakcie z woda

Paramelr powinien byc uwzgledniony pEy ocenie agresylvnych \rtairciwo6ci korozyjnych wody Oznaczana w temperatuae 25 'C
W punkoe czerpalnyih u konsumente, je2eli woda |esl dezynfeko/vana chlorem ub jego 2wi+k6mi

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL) W przypadku wykryoa bakteni grupy coli < 10 i&
(NPL)/100 ml nalezy wykona6 badanie paramelru E coli i enlerokoki w zwiazku z S 21 ust 4
rozpo.zedzenia.

Parametr powinien byc uwzgledniony pzy ocenie agreq voych w{ascMoicj korozyjnych wody

lJhrunek: [azotany]/50+lazotynyy3=< I ,gdzie warloscr w nawasach kwadratowych oznaczaia: stezenie azotran6w (NO 3) i azotyn6w

(NOr) w mgl Ste2enre azotyn6w w wodzie uzdalnronej wprowadzonel do siecr wodociqgowej lub innych uzqdzen dystrybucji nie

mo26 przekraczad wartosci 0, 1 0 mgl
\Ahrlo56 stosuje sie do pr6bki wody pfteznaczonel do spoiycia pft ez ludz otzymanej odpowedniq metoda
pobieaania pr6bek z kranu oraz pobranej w taki spos6b by byla reprezenlatywE dla 6redniej tygodnione,

spo2ylvanej pzez ko^sument6w. z uwzglednienrem okresowych krotkotrwatych wzrost6w st?ien
W p!nkcie czerpalnym u konsumenta lezelr woda Jest dezyniekowana chlorem lub lego zwiqzkamr

Naleiy bada6w wodzie poc*rod2acel z ujec powierzckriowych rmeszanych, a w pzypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartoaci nale2y zbada6. czy nie ma zagro2enia dla zdowia ludzkiego wynikajqcego z

obecno6ci innych mikoorganizm6w choroboh/v6rczych, np. Cryplosporidium

Termin 'pestycydy" obqmuje organiczne: rnsektycydy. herbicydy fungicydy nematocydy, akarycydy, algicydy rodentycydy,

slimicydy, a takie paodukty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity. a takZe produkly ich rozkladu i reakcii

Nalezy oznacza6iedynre te pestycydy. kt6rych wystQpowania w wodzie mozna oczekiwac w danel strefe zaopatzenia w wode

\ lartose stosup siQ do kazdego poszczeg6lnego pestycldu W pzypadku aldryny dieldryny. heplachloru i epoksydu heplachlotu NDS

wynosi 0 030 pg/.
W punkcie czerpalnym u konsumenta tezeli woda lest dezynfekowana chlorem lub jego zwqzkami
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w przeliczeniu na weglan wapniat wartosd zalecana ze wzgled6w zdrowotnych -oznacza, re test to wartos6 po2qdana dla

zdrowa ludzkego, ale nie naktada obowqzku uzupelniania, pzez przedsiQbiorstwo !@dooqgov,/ckanalizacyjne

Data, wsrsja i/lub inr(rrmacje dodatkorre

Procedura Badawcza we$)a 01 z dnia 21 012021 t
Temperalura pomraru 11,6'C.

Temperatu€ pomiaru PEW 11 6'C Korekta za pomoce ur2qdzenia do kompensacji wpiyw! lemperatury

P.ocedura Badawcza we$ta o1 z dnia 21.o1 2021 t
Metoda uproszczona, parzysta,

Procedut" Badawcza wers\a 01 z dnia 23.02 2021

P.ocedura Badau,rza we tsl,a o1 z dnia 23 02.2a21, (') Suma VVWA jako suma stezen zwiqzk6w

benzo(b)fluoranten, benzo(k)iuoranten, benzo len, i 1,2,3-d

P.ocedura Badaltrcza we$p 01 z dnia 23.02.2021

@)Suma trihalometan6w ffHM)iako suma st*en zwiazkox trichloromstan, bromodic*rloometan

drbromodrlometan, tribromometran
('") 

Suma stezen izomer6w 2,4rDDTt 4,4 -DDT; 2,4 -ODE, 4,4 -DDE: 2,4 -DOD; 4,4 -DDD
(' 

Suma pestycyd6w jako suma stezen a /iqzkow 4,4'-DOD; 4,4 -DDEi 4,,1 -ODT; 2,4''DDD; 2,4 -DDE,

2 4 -DDT; alfa-HCH, beta-HcH. gamma-HoH, delta-HcH, pe'ltachloroben2en, heksachlorob€nz€n,

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

cis-chlordan l€ns-chlordan

ObiaSnienia:

A - metodyka akredyto{ana; je6li nie wgkazano inaczej badania wykonywane pE6z Laboratorium badawcze akredytowane pzez PCA, nr Ag 313.

ZPS - Badanis wykonano metodami udlvierdzonymi pzez wlaSciwego PPIS (Tycny decrzja nr 17lNSlHKI32-79dn021 z d^ta 03.11.2O21r.1

Miejsce wykonania badafi TE - teren; PS - Pszczyna

Daoe dostarc2one pr:ez Klienta zazoaczono czcionk4 pochyh.

# - ezuliaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajq uzyskanie wynrku poza dolnym zakrcsem pomiaro^/yrr metody, gdzie podana warto66 to

dolna g.anice ozn6czelno6ci {y) wraz z odpowiadahcq tei wartoao nieperfio&aa (yru) (w przypadku ilosciowyci analiz fzykochemienycrl).
Niepevmo56 rozszeeona pomiatu opiora siQ na niepewno6ci standado$/ej pomnozonej pzez wsp6lczynnik k=2, zapewniajqc poziom ufnoSci

okolo 95yo. Dla analiz mikrobiologic2nych oszaco\rano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020{4 - polqczonq niepewnos6 standardowq uznano za

r6wna odchyleniu standardowemu odtwaealno6ci s,Bvrnetzlaboratoryjnej. Ni€p€wnoSc pod€no dla analizy. Niepewno66 polierania probkr wynosi

25Vo.

Autoayzowel:

MW - mgr Magdalena v\relgo6 - Kierorvnik Dzialu Analiz Nieorganicznyd!

SGS i.,clska S:. z o. o_
01-248 Warszawa, , J.rna Kazimiena 3

tl lP: 536000;60l
Laboratoriuft S,iS Fr,lska

,13-200 p5167yn3, u1. 6,eszy,iska 52a
tet. 32 41025C0. tar.32 1472072

-- Koniec dokumentu ---

Norma./p,ocedura badawcza

PB.OPP.27

PN-EN tSO 10523 2012

PN-EN 27888 1 999

PB.OPP,51

PN-EN 1622:2006

P8,DAO,r3

PB.DAO.13

PN,EN tSO 10301 2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN tSO 6468 2002

Ninieiszy doturnenr zo$al wysiawiony zgodnie z ogohymi warunkami swia&:enia uslug (owsu stan iq elemenl oferry dosrepne sq na stronre:

hlF51 /rww.sgs.pyplpl/lems-and-condilions), w oparciu o kt6€ zrealizowano ustug? Nale2y &nicja szcu eg6lnq uwage na zagadnien a dorydqce odpeiedzialnoscl.
odszkodowan i jurysdykcji zawarre w OUISU.

Uslug9 zrealizowano w czasie izakresie pzedstawionymw niniejszym dokumeocie, zgodnie z ustaleniami p@y.ionymi ze zle@niodawcq iw€dlug Jego wskaz6wek. jesli

iakowe zosla, podane SGS Polsta Sp z o o ponosi odp@iedziarnosa jedynie pzed Zleceniod.wcn niniejszy doiument nie zwalnia stron z rea izowania praw lob iqzkde
wynikajqcy.j' z zawaiycn pomzumi€n.
yvszeikie nieautoryzdane zmiany niniejsz€go dokurcnlu, podrab'an€ r falszovr.nie iego treso, fo.my i wygledu jesl niezgodne i rodlega ioganiu w awede p.awa

Doloment moie byc ryiozyslrany i kopidaoy w eloaca. kopowanie .zeadowe iesl dopusz.2ahe 90 uzystaniu pis€mnej zgo.,y.
\l/szysltie wyniti bad6n r pomiarow zeslawion€ w niniejszym dokumencie odnos2q siglylko do badanych probek. Wptzypadk!. gdys doklmencie zaznaczono ze pnibkr

zodaly pobrane pzez pzedstawiciela zecenrodawca. sGS Polska sp z o.o. nie ponosr odpowEdziakloscj za pochodzenie sposob pobrania .ep.ezeniattamoaa p,obkr.

Pa-DAO-14


