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1. Cel instrukcji
Instrukcja opisuje §posób pobierania przez Klienta próbek wody ptzeznaczonych do ba_

dan fizykochemi cznych.

Instrukcja została opracowana na potrzeby Klientów Laboratońum Wodno_Ściekowego,
ftórzy pobieĄą i dostarczają próbki do Lńoratorium.
2. Odpowiedzialność

Personel Laboratorium odpowiada zaprzekazarńe Klientowi infonrracji na temat sposobu
Pobierania Próbki lub udostępnienie niniejszej in§trukcji oraz wydanie odpowiednich naczyń
na próbki na Ęczeńe Klienta.
3. §posób postępowania

UWAGA!
Laboratorium przyjmuje próbki wody do badań fizykochemicznych w dni robocze od
poniedzialku do piątku.
Przed Pobraniem próbki naleĘ uzgodnić z Laboratorium termin dostarczenla próbki,
dzwonĘc pod numer telefonu 46 811 15 95 lub 46 811 15 96 lub osobiście w Lańorato-
rium, którego siedziba mieści się w §ochaczewie przy Al. 600-tecia ó9.
Pojemniki na Próbki można pobrać w siedzibie Laboratorium w godzinach 7:00_15100.
DoPuszcza się pobranie próbekw butelki po wodzie mineralnej niegazowanej.
Pobraną próbkę należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobraniao najpóźniej do go-
dziny 10:00.
l. Miejsce Pobrania próbki naleĘ wybrać w taki sposób, aby było reprezentaĘwne i zgodne

z okreŚlonym celem, ponieważ miejsce i sposób pobrania próbki mą zasadniczę znńzęńę
dta miarodajności wyniku badania.

2. Przed PrzysĘlieniem do pobierania próbki ńjąć zkurka czerpalnego wszelkie vrądzeńą
takie jak np. perlator, rurka pruedłuiającą wylewki i innę akcesoria.

3. OdkręciĆ ktan z zimną wodą ustawić strumień wody wyńywającej tak, aby nie rozpryski-
wała się na boki. Wodę spuszczać około 5 minuĘ.

4. Próbkę wody pobrać do czysĘ butelki, przepfukanej przed pobraniem co najmniej dwu_
krotrie pobieraną wodą. Podczas pobierania woda powinna rłrpływać powoli do buteiki.

5. Butelkę napełnić całkowicie, uż do pzelania wody, tak aby przy powierzchni wody nie
PowstaĘ pęcherzyki powietrza. Nalezy pobrać około 1,5 litra wody. Jeżeli konieczne bę-
dzie dostarczenie większej objętości próbki, Klient zostanie o tym poinformowany na eta-
pie uzgodnień z Kierownikiem Laboratorium.

6. Butelkę z próbką szczelnie zamknąó od razu po pobraniu próbki i opisać w celu umożli_
wienia jedno nlacznej idenĘfikacji próbki.

7. WYPełniĆ ,"Protokoł z pobrania próbki wzęz Klientą' pobrany ze strony internetowej
ZWiK-Sochaczęw Sp. z o.o. lub z Laboratorium (protokoł można wypekrić w Laborato-
rium podczas dostarczenia próbki).

8. Butelkę z próbką zabezpieczyć prued ogrzaniem oraz chronić pned, bezpośrednim świa-
tłem słonecmrym.

9. W celu zrrrinimalizowania możliwości zrrrian w pobranej próbce, nalery mozliwie najszyb-
ciej dostarczyć jądo laboratorium w uzgodnionym uprzednio terminie.
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Informację dodatkowe:

1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialność za pobranie i warunki transportu Próbek Pobra-
nych i dostarczonych przez Klienta-

ż. Laboratorium moze odmówić przyjęcia próbki do badń wówczas, gdy pracownik Labora-

torium przyjmujący próbkę stwieiózi, że starlpróbki jest niewłaściwy np.: ilość Próbki jest

niewystarc rającą jakość poj emnika jest zła Ę-
3. W sprawozdaniu z badań zamięszczana jest informacją że próbka zoslała Pobrarra Przęz

Klienta, a wszystkie informacje dotycąci czasu i miejsca pobrania próbki zostałY uzuPeł-

nione wedfug oświadczenia Klienta.

4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta nie ma możliwości zapisu w §prawozdaniu

r bądń że próbkę pobrano +etodą akredytpwaną.

4.Załączniló

Formularz F_O7iPol3 ,,Protokół z pobrania próbki ptzęz Klienta".

5. DokumenĘ związane
pN_EN ISo 5667-5:2003 ,,Pobieranie próbek. Wytyczne dotycące pobierania próbek wodY

do picia i wody używanej do produkcji lrywności i napojó#',
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