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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/3o967/o6/2o{6
zleceniodawca
Miejskie Pżedsiębiorstwo Komunalne
ul, Zachodnia 30/40

lD:4114
W Koniecpolu sp, z o,o.

podstawa realizacii

Zlecenie z dnia: 2016-05-10, numer systemowy: ,l6008746

obszar badań:
cel badań:

obszar regulowany prawnie
d|a

potzeb potwierdzenia zgodności

opis próbek

Nr laboratoryjny

Miejsce poboru

069334/06/2016

Nr laboratoryjny

óźńhki
069334/06/2016

/

etykieta

Próbka:

żl6ćeńiódewćv
Aleksandrów

woda uzdatniona

stacia uzdatniania wodv
Dane zwiazane z pobieraniem próbek
próbkobiorca
Data pobierania

Metoda pobierania

pźedstawiciel Laboratorium

2016-06-01, godz.10,.20

PN-lso 5667-5:2003

(A)

ocena organoleptyczna Wykonana podczas pobierania próbki
Barwa:

brak

Plan pobie.ania:

l\4ętnośc: brak

brak

zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium
2016-06-01, godz.1 4:47

Data rozpoczecia badań

stan próbkiW chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrźeżeń

3,9,?.fi,;iii,fi

Data zakończenia badań

2016-06-0,1

2016-06-03

Uwasi
Sporządzł:

mgr Katarzyna Gilowska
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oryginał poiwie.dlony Własnoręczly- podpisem,
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SPRAWOZDANlE z BADAŃ NR sB/3o967/o6/2o16
oznaczany paramgtr

J€dnostka

Wyniki badań

ldenMikacja metody
badaWczej

06933ł06/20l
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PN-EN lSo 17294-2:2006 (A).(E)

48,0

i4,8

Że|azo (Fę\

}rg/l

PN-EN lSo 17294_2:2006 (A),(E)

158

116

MętnŃć

NTU

PN-EN lSo 7027:2003 (A)

(N4n)

NDs - zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia ż 13.11.2015

(Dz, U, z 2015r,, poz, 1989)
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Dopuszczalne
wańościlruos1

wskźnlków

Ps MW
Ps

ś200

Ps MW

<14)23

ś50

jakościWody pzeznaczonej do spożycia plzez |udzi

r, W sprawie

Akceptowalny prżez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

objaśnienia:

A- metodyka akredytowana, E - Badania wykonane
Miejsce Wykonania badań: Ps - P§zczyna

W ramach ,,Listy badań prowadzonych

W ramach

zakresu elastycznego"

Wańości wynikóW badań poprzedżone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie Wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody,
Niepewnośćmetody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewnośćrozszeżoną. Wspołczynnik rozszeżenia k=2; poziom Ufności 95%,
Niepewnośćrozszeżoną podano dla analizy.
A utoryzował:
MW- mgr Magdalena Wielgos _ Kierownik Działu Analiż Nieo€anicznych
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---- Koniec dokumentu
Niniejszy dokurnent został Wysiawiony zgodnie z ogólnymi \^/arunkami ŚWiadczenia

__----

Usług (oWŚU stanowią element oferty, dostępne są na §tronie:

odszkodowań l jurysdykcji żawane w owŚu
Ugugę zrealizowano w czasie i zaklesie pżedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą iWe<tłUg Jego Wskazówek, jeśli
takowe zostały podane. scs Polska sp z o,o, ponosi odpowiedzialnośćjedyn e prżed z|eceniodawĘi niniejszy dokument nie zwalnia slron z rea izowania praw i obowiązkóW
wyn]kających z zawarvch porozumi€ń,
\^/sze kie nieautoryżowane zmiany ninjeiszego dokumenlu, podrabianie i fałsżowanie jego treści, fofiny iWyglądu jest niezgodne ipodlega ściganiu W śWietle prawa,
Dokument może byĆ Wykolzystywany i kopiowany W całości,kopiowanie częściowejest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnejżgody
Wszystkie Wyniki badań i pomiarÓW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się ty ko do badanych próbek, W przypadku, gdy W dokumencie zażnacżono, że plóbki
zoslav pob€ne pżez pżedstawiciela z|eceniodawcy, scs Polska sp. z o.o nie ponosi odpowiedżialnośc] ża pochodzenie, sposób pobrania repreżentatywność próbki,
'

