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LABOMTOR|UM CENTRALNE
BADAN|E WODY

oferuie u§lĘi z zakrcsu pńierania
pńbek i bdania wdy pz€znac2onaj
do s@życid, w6 powielzńniowych,
pdzbmnych, źlócrlanyń i po§ada
al<redytację Polskiego cenbun
AkedytŃji nr AB 610 ńejmującą
zakreg€m pobieranie pńbek Wody
pżeznaczonej do spożycia, a tdęe
omaczenia:

- mętności
- bawy
- azotynów
- azotanóW
- jonu amonowego
- twardości ogólnej
- zasadowości ogólnej
- Wapnia
- magnezu
- chlorków
- przewodności el. Właściwei
- otlofosforanóW
- fostoru ogólnego
- siarczanów
- fluońów
- odczynu
- żelaza ogólnego, manganu
- chrcmu ogóInego
- cynku
- glinu
- kadmu

- mjedzi
- żawjesiny ogólnej
- utlenialnościz KMno!
- ChzTc,
- chloru wolnego
- ogólnej liczby mikroorganizmów

w 22 i 36"C
- grupy coli
- Escheichia coli
- enterokoków kałowych,
- Clostńdia red, siarczyny
- clostridium peńingens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zakreęm akedytąi
Wonujemy

m. in. ,oznaczenia

- §lenu
- boru
- baru
- lenu rozpuszczonego
- BZTs
- suńej pozostdb§i
- salnonorra §p.- iinne

Labora@ium zatwbńzone pzez
P ań slwow e go P arl i atqrre go l n §f|eldora
sanitamego decyzhz dnia 05_01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
Weznaczonej do s@życia
1 w przyPadku pńbki dctarczonej przez kliena dane Pochodą od klienb

Wniki badań odnoszą sig wqznie ń badanej pńbk. spĘwozdanie może być m/wblane jedynie w
Wydrukowano 2 egz. c;łl,sr;i, Każń inna ńńa ,ińqzy§an:ę *vnńdi,t wvmąja pisemnej zgody xieńwni*a Laiońańum

centrdlnega'
Klient eoz. - orvoinał Strona 1 z 2
RL egz.- _ koń lśnidj€ pr@edura rcklanacji,lemin s!ładania r€klan&ji- 7 dnid odebnnia wyniku bańń
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sPRAWozDANtE z BADAŃ Ru6o1t2o12

Temat Badanie próbki wody

KIient Miejski zakład Wodociąów i Kanalizacji spólka z o.o.
32-650 Kety ul. M. Kolbe 25a

Zlecenie Zlecenie z dnia 10.08,20'12 r. zarejestrowane pod
numerem zRLwl295no12

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda pzeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium cenhalnego AQUA s.A.

Data pobrania próbkit} '10.08.2012 r. godz. 930

Data dostarczenia próbki 10-08.2O12 r.

Metoda pobrania próbki A PN-lSO 5667-5:2003
PN-EN lSO 19458:2007

Inne istotne infomacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbki') Nr próbki
w laboratorium

Łęki ul. Akacjowa 28 - Szkoła Podstawowa 14324,1208,1o08

sprawozdanie opracował zaanraeldzam



LABORATORlUM CENTMLNE
BADAN|E WODY Sprawozdanie z badań nr RL/601/2012

Badania wykonano dn.

WYNlKl BADAŃ FzYKocHEMlczNYcH
10.08.2012 r,

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnośćz Metoda badawcza
Najwyższa

dopuszczalna
wańość

lub zakresl
|\,tętność A NTU 0,39 ś0,04 PN-EN lso 7027:2003 pk_6

Barwa mq/L Pt 0 PN-EN I so 7 887 : 2002pld- 4 AkceptowaIna
zapach zo PB/Ua41 Wd.1 z dn. 22_08-2007 Akceptowalny
Odczyn A 6,7 i0,1 PN 9ac-u54a01 6,5-9,5
Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,085 t0,014 PBĄJC22 Wd_1 z 10.11:20u 0,20
Jon amonowy A mg/L NHł' < 0,10 PN-lso 7150-1:2002 0,5
Azotany mg/L Noi 13,8 !1,2 PN-azc-u576.08 50
Przewodnośó w 25oC A pS/cm 344,6 t7,6 PN-EN 27888:1999 2500
Chlor wolny A mg/L cl, < 0,05 PB/UŻ/25 Wd. 1z 10.02_20u 0,3"
Glin mg/L Al < 0,10 PB/UC/12 Wd. 1z 10.02_2004 0,200

|(, ,) ,., ,l

'1>
autoryzował

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloloclczNYcH
Badania wykonano w dn. 10.08,2012 - 12.o8.2Q12 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza
Najwyż€za

dopuszczalna
wańość

lub zakres3
Bakterie grupy coli A jtk/100 ml 0 PN-EN lso 9308-1:2004

+Ap1:2005+AC:2009 z
wyłączeniem pkt. 8.4

0

Escheichia coli ł jtu100 ml 0 0

Clostńdium peińngens A jtk/100 ml 0 PB/ucn7 wyd. 2 z 30. 1 2_20 1 0

Enterokoki kałowe A jtk/100 mł 0 PN-EN lso 7899-2:20u 0

- o&. 2-olL

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozpoządzeńiu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2oo7 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 4i7; Dz.
U. nr 72 z 2010 poz. 466),

2 - Podana niepewność rozszerzona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pżez Współczynnik rozszerzenia k=2, któU
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościW plzybliżeniu 95%.

3 - Najwyższa dopuszczalna Wańość lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 2g.og.2oo7 r, W sprawie
Wymagań dotyczących jakości Wody pżeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2oo7 .., poz. 417| Dz_ U. nr 72 z 2010
poz. 466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętązakresem akredytacji AB 610
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