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,ABS 5.A.

LAJSKI:
05-l 19 kgionowo, ul. Ko6ciehn2a
T.ILIA POI,UDNIE:
41404 Myslowioe, ul. Fabryczrn7

LABORATORIA BADAWCZE
milrrobiologia - fizykochemia - sensoryka

Sprawozdanie z badari 801t04/2019/Ftt
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. za.o, 37-20a prrr*orrk ul. Mirki**Jr.r, g

8QLt04t20t9

(A). msrodyka aiGdn"

Iffhfiffii1"*L:fowana ? akresu elastvcznego - referancvjna o ile prawo tak stanowi/rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykozystac do oceny zgodno6ci w obsaze
(Ar) ' 

'nstodyl€ 
akredyl'owana' l6wnil6'na do ref€renayinoj (wynik mozna wykorzysta6 do ocony zgodno6ci w obszaz' r€gulowonym prawni6)(W) - normr wlrofana przsz pKlrt - mBtoda zatwierdzona w LaOoratorium .lanS S.a.

(O) -mrbdy|(a akredytouanB w zakr€Bie OtB

'{A) - metodyd€ akr6drryana podwykonewcy
a - mBtodyl(' nleakrBdytowEna podwykonawcy

Adres pobrania:
Miejsce pobrania:

R.odzaj ujgcia:
Temp. pobranej pr6bki:
Data i godzina:

Wotla przeznaczona,to spoffi
37 A00 Przeworsk, Rozb6rz
SUW Rozb6rz
suw
brak danych
10,1 "c
I2-04AU9 t0:30

Pobranie pr6bek wg: (A)m
Transport pr6bek: JARS S.A. Probkobiorca: Probkobiorca JARS nr: 277NurnerprrSbki: 8946/04llg

Ooena probki : bez zastrzeheh
Data rozBoczgcia baclafi: I Z-04-ZOlg

Data zakoiczenia badan: I 6-04-ZAW

Metodyka badania wg Wynik / NiepewnoSd**
Twardo$c og6lna ( srunaryczna
zauartofc wapnia i magnezu)

(A) PN-EN ISO I1885:2009
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wynIkiodnoszqsi9wylqczniedobadanychprobek.Niepewnosewynik6wpodajesie*"vt,""li,eov,,
wartosciami gEnisnymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdenio zau,lora wynikl badali pr6bek w lloscl: 'l szt I bez plsemnel zgody laboEtorium nis mo2e by6 powtelane inaczej, .isk tyko w calo6ci.
W ciqgu 14 dni od otzymania sprawozdania z bada6 Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:

Sprawozdanie spozqdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

'* - niepewno66 ozszezona wyniku pzy poziomie ufnosci ok.95% i wpolczynniku rozszezenia k=2 (nie uwzglQdnia niepewnosci pobieEnia pr6bek)

Kopia egz, Nr 1 - Archiwum *lrn-
Miejsce wykonywania badah: L*, - tr-ajski, LK - Myslowice, p - pomiar i' situ' fiiP-DecyzjanrHKN35l20lS zdnal5.ll.20l8r.wydanaprzezPplsLegionowo

LK i P - Decvzja nr NstlxiStqssotzLtso-30lzols z &ia2i.09.2018r. oraz us/griS/+ s6}tzuz-ltzolgz dnia 16.01.2019 r. wydana przez ppIS

Koniec Sprawozdania
$iporz4dzono dnia:

t6-04a019
Zaffierdzilz

Pracownik JARS nr: 501

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ilr IIIIIiltilIlt|rIil!IIilfl IIIIIIilililtillt l[


