
AB 610

LABORATO Rl U M CE NTRALNE
BADANIE WODY

ofeue u§Ęi ż zakresu pobierania
pńbek i badania wody przeznaczonej
do spożycia, wód powieżchniowyń,
podziemnyń, źńdlanych i po§ań
akredytaąę Polskjegp centrun
Akredytacji nr AB 610 obejmująą
zakresem pabieranie próbek Wody
przeznaczonej do spoźycia, a także
oznaczenia:

- mętności
- barwy
- azotynÓw
- azotanów
- jonu amonowego
- twardości ogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlo*ów
- pżewodnościel wlaściwej
- ońofosforanów
- fosforu ogóInego

siarczanów
- fluarków
- odczynu
- zelaza agólnego
- manganu
- chramu ogólnego

cynku
glinu
kadmu
ołowiu

ńiedzj
zawiesiny ogólnej
utlenialności z KMnoJ
chzTc,
chlaru wolnego
ogólnej l iczb y m i kroorg anizmów

- grupy coli
Escheichia colj

- enterokokóW kałowch,
- Clostridia red, siarczyny
- clostridium peiringens
- Pseudomonas aeruginosa

ponadto poza zakresem akredytacji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- selenu
- bolu
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suńej pozo9tałobi
- salmon9lla sp.
- iinne

Labontoium zatwbńzone pzez
Państwowego Powiatowegp l nspeldora
sanitarnego decyzją z dnia 05-01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
pżezn aczonej do spożycia

fi;ffi*źą§,"J"* aSU/bY
spRAWozDANlE z ełołŃ RLlo46l2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
32-650 Kęty ul. M. Kolbe 25a

zlecenie Zlecenie z dnia 27 ,0'1.2012 r. zarejestrowane pod
numerem RUO26|2O12

Gel badania Określenie pzydatności wody do spożycia

obiekt badań woda przeznaczo na do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 27.01.2012 r. godz. 1010

Data dostarczenia próbki 27 .O1.2O12 r.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

llliejsce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w laboratorium

Bielany ul. Łęcka 10 - Ośrodek Zdrowia 1050112012605

Sprawozdanie opracował zatwierdzam

Bujak

'w
Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

klienb dane od Rliena

Wniki badań odnoszą sĘ wył@mie do badanej pńbki. sprawozdanie może być powiehne jedwie w

iińs"i. ńzaa inna ionń ,ilyżorzystania Wników Wmaga pisemnej zgody Kiercwnika Laboratońum

centralnogo" stronalz2
tstnieje pl@€dura rektamacji, temin składanja r€klamacji - 7 dni od odebrania Wniku bdań

zKJ-5.10-01 Edyąa 02Ju.01.2010 r.



LABoRAToRlUłl cENTRALNE
BADAN|E WODY Sprawozdanie z badań nr RU046l2012

Badania wykonano dn.

WYNlKl BADAŃ FEYKocHEMlczNYcH
27.01,2012r,

oznaczenie Jedno§tka Wynik Niepewnośó2 Jletoda badawcza

NaJwyższa
dopu§zczalna

wańóść
lub zakres3

Mętność A NTU 0,26 r0,03 PN-EN lso 7027:2003 pk.6 I

Barwa mq/L Pt 5 12 PMEN l so 7 887 :2002pl<t. 4 Akceptowalna

zapach zlslclł PB/uc/41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

odczyn 6,8 t0,1 PN 9acuua01 6,5_9,5

Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,083 i0,0,13 Pwc22 Wd.1 z 10.11:20u 0,2o

Jonamonow A mq/L NHł* < 0,,t0 PN-lso 71 5'-.1 :2002 0,5

Azotany ms/L NOi l1,3 11,0 PN-82/cu57a08 50

PżewodnośćW25oc A pS/cm 349,9 17,7 PN-EN 27888:1999 2500

Chlor wolny A mg/L Clz 0,11 t0,02 Pa/LJc/2s wyd. 1z 10.u.20u o,3o

Glin mg/L Al. < 0,020 PB/lJc/l2 Wd. 1z 10.02.2004 0,200
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Badania wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

27 .o1.2012 - 29.01.2012 r.

oznaczenie Jednostka vt ynik Niepewnośćz Metoda badawcza

},|ajwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtld100 ml 0 PN-EN lso 9308-1 :2004
+Ę1 :2005+AC:2009 z
Włączeniem pkL 8.4

0

Escheńchia coli A jtU100 ml o 0

clostridium peńńngens A jtk/100 ml 0 PBĄ,J1R7 wyd.2 z 30.12.2010 0

Enterokoki kałowe A jtldl00 ml 0 PN-EN lso 7899-2:20u 0
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Pobrana próbka Wody W badanym zakresie spełnia zaróWno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane Wodzie pzeznaczonej do spożycia pżez ludzi określone w Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2OO7 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r, poz. 417; Dz.

V. nr72z2010poz,466).
2 - Podana niepewność rozszeźona Wynika z niepewności siandardowej pomnożon€j pżez Współczynnik rozszezenia k=2, klóry

dIa rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnościW pźybliżeniu 95%.

3 - Najwyźsza dopuszczaina wartosc'lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.03.2007 r- W sprawie

wYńlógan aotyizących jakości wody pżeznaczoĘ do spozycia pęez ludzi (Dz, U. nr 6'| z 2OO7 r,, poz. 417; Dz- U- nr 72 z 2010
poz. 466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętą żakresem akredytacjiAB 6,10
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