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LABOMTOR|UM CENTRALNE
BADAN|E WODY

oferuje u§ugiz zakrcsu pobierania
pńbek i badania wody pżeznaczonej
do spożycia, wód powierzchniowych,
podziemnyń, źńdlanych i po§ada
akredytąę Polskiegp centrun
Akredytacji nr AB 610 obejmującą
zakresem pobieranie pńbek Wody
przeznaczonej do spożycia, a także
oznaczenia:

- mętności
- bar,uy
- azotynów
- azatanów
- janu amonowego
- twafuościogólnei
- zasadowości ogólne|
- Wapnia, magnezu
- chlorków
- prżewodności el. właśclwej
- ońofosforcnów
- fosfaru ogólnego
- siarczanów
- fluorkóW
- odczynu
- zelaza ogóInego
- manganu
- chromu ogólnega
- cynku
- glinu

- ołowiu

" miedzi
- zawesiny ogólnej, utlenialnościz KMno,
- ChZTc,
- chloru Wolnego
- ogólnej liczby mikroorganizmów

W 22 i36'C
- grupy coli
- Escherichia coli
- enterckoków kałowch,
- Clostridia red. siarczyny

C Io st ri d i u m perfingen s
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zakresem akredytacji
Wkonujemy

m. in. .omaczenia
- selenu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suńejpozostałości
- salmonella sp-
- iinne

Laboratoium zatwierdzone wez
Państwowegp Powiatowego I n spektora
sanitamego decyzją z dnia 05.01.2012 r
iest upnwnione do badania wody
przeznaczanej do spożycia

spRAWozDANlE z głołŃ Ruo51l2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient AQUA s,A
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23

zlecenie Zarządzenie nr 28 Prezesa Zarządu AQUAs.A.
zdnia29.12.2O11 r.

Gel badania określenie pzydatności wody do spoźycia

obiekt badań woda przeznaczo n a do spoźycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 04,01 ,2012 r. godz. O72o

Data dostarczenia próbki o4.o1.2012 r-

Metoda pobrania próbki A PN-lSO 5664:2003
PN-EN lSO 19458:2007

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbki{) Nr próbki
w !aboratorium

Kęty ul. M, Kolbe 25a - hydrofornia 1007812010417

Sprawozdanie opracował zatwierdzam

LĄ cL. irĄ]JBujak
|i aiJi!iilii L

'w
Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

klienh dane od k ienb

Wniki badań odnogą sĘ Włęznie do badanej pńbki. sprawozdanie może być powielane jedynie w

einan. xazaa inna 1-ońa Wkorzystania Wnikarr wwaga p;§emnej zgody Kierownika Laboratoium
c,entnlnego" stronal z2
tłnieje procedum reklamacji, termin składania reklamacji- 7 dni od odebrania wniku baddń

zKJ-5.1041 Edńa 0!u.01.2010 r.



LABORATORIUM CENTRALNE
BADANIE WODY Sprawozdanie z badań nr RU051/2012

Badania wykonano dn.
l,1/YNtKl BADAŃ FEYKoCH EMlczNYcH

04.0'1,2012r.

oznaczenio Jednostka tirynik Nlepewnośćz Metoda badawcza

NajqĄza
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętność A NTU 0,16 r0,02 PN-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa mq/L Pt 5 !2 PN-EN l so 7 887 :2002pK.4 Akceptowalna
zapach z2slclł PgUq41 w1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny
Odczyn 7,7 żo,2 PN 9ac-u54a01 6,5_9,5

Żelazo oqólne A mg/L Fe < 0,020 PBĄJCł22 w.1 z 10.11:20u o,2o
Jon amonowy A mg/L NHł* < 0"t0 PN-lso 715G1:2002 0,5
Azotany mg/L No3 1,3 PB/tJdo2 Wd. 1 z 10.02.20u 50
Pźewodnośćw25oc A pS/cm 280,2 t6,2 PMEN 27888:1999 2500
chlor Wolny A mg/L C|2 0,32 i0,02 P Llc/25 Wd, 1z 10.02.20u 0,3'
Glin mg/L Al. < 0,020 PBĄJa12 wtl. 1z 10.02.2@4 0,200

lNS1,1 ,i li)li l ,lj( )lt,\\ l
<:2,.r"3, ?_,ł: ż_

,,, :,,,_Wr-n-, t l,,,,,,-.

autwzował
vl/YNIKl BADAŃ MlKRoBtoLoGlczNYcH

Badania wykonano w dn. 04.01.2012 - 07,0'1.2012 r.

oznaczenle Jedno6tka Winik Niepewność2 Metoda badawcza
Nai,rrybza

dopuszczalna
wartość

lub zaklesg

Bakterie grupy coli A jtu100 ml 0 PN-EN lso 9308-1:2004
+Ap1:2()05+AC:2009 z
wylęzenien pkt_ 8_4

0

Escheichiacoli A jtd100 ml 0 0

clostidium perfńngens A jtu100 ml 0 PB/LJaB7 Wd.2 z.30. 1 2,201 0 0

Enterokoki kałowe A jtu100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:20u 0
ogólna liczba mikroorganizmóW
wi6ź"cpo48h - A jtld1 ml 0 PN-EN lso 6222:20u

ogólna liczba mikroorganizmóW;"2r;;c;;ż;'h A jtu,l ml 0 PN-EN lso 6222:20u
Bez

ni€plawidłowych
zmian

\l]l:('i \i I\l,\ i,,iJ(]]i \..

a3,o2.)01ż Óą,,L"L
itl' \ ictr itł j)i',tł1,1,

autoryzował

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia pzez ludzi określone w Rozpolządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z póżniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 l. poz. 417:
Dz, U. nr 72z2010 poz. 466). Z uwagi na miejsce pobrania próbki w ocenie zgodności wyników badań
z określonymi wymaganiami pominięto parametr chlor wolny.

3 - Naiwyższa dopuszczalna Wariość lub zakres zgodnie ż Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29,03,2oo7 r. w sprawie wymagań

^ 
dotyczących jakościWody pzeznaczonejdo spożycia pźez ludzi (Dz. U, ff6l z2007 r.,poz.417,Dz.u.nr72z2o10 poz, ]t66)

'- Podana niepewność lozszezona Wynika z niep€Wności standardot/rłej pomnożonoj pżez Współczynnik rozszezenia k=2, Kóry
, dla rozkładu normalnĘo zapewnia poziom ufności w prżybliżeniu 95%
'-wpunkcieczerpalnymukonsumenta, A - oznacza metodę badawczą objętą zak€sem akredybqiAB 610
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