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Zaklad Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka
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33-130 Radl6w

Podstawa realizacii
Zlecenie z dnia: 2016-02-03 nr SUW.07 1 7 .10.16, numer systemowy: 1 6003660

Obszar badaf: obszar regulowany prawnie

Gel badaf: dla potrzeb potwierdzenia zgodnoSci

Opis pr6bek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta

zlar:eniodawcv
Pr6bka:

044613t11t2016 Przedszkole w Biskupicach Radlowskich
Kuchnia

Woda uzdatniona

Dane zwhzane z pobieraniem or6bek
Nr laboratoryjny

nr6hlzi
Data pobierania P16bkobiorca Metoda pobierania

044613t11t2016 2016-1 1 -1 6, godz.08: 00 Przedstawiciel Laboratori u m KJI-5.7-1 5, Pt+lSO 5667-5:2003,
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki
Barwa: brak MQtnoSe: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badaf Data zakofczenia badafi
2016-11 -1 6, godz. 1 6:07 2016-11-16 2016-11-21

Uwaqi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrze2en

Sporzqdzil:
Gabriela Tomanek

\
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/8480911112016

Pszczyna 2016-11-22

Oznaczany parametr Jednostka
ldentyfikacja metody

badawczej

Wyniki badafi
NiepewnoS6
fozszelzona

er'i
.9jo

=':

o;o
Nao
l

Dopuszczalne
wartosci 1r.ros)

wskaZnik6w044613t11t2me,

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A) 75 r0,3 TE MW A 6, - O 6 5) 23

Przewodno56 elektryczna
wla6ciwa (PEW) w temp. 25'C

gS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 324 133 IE MW < 2500 s) i 7) 23

Mgtno56 NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,64 r0,20 PS MW <14)23
Barwa mgPV PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 tsJ MW 4') 23

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 (A) <'l PS MW 4) z3

Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 (A) <1 PS MW _ 4) 23

Amonowy jon (NHo*) mg/ PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 PS MW s 0,50

Liczba Clostridium perfringens
lacznie ze soorami

jtk/100m1 Dyrektywa 98/83M/E z dn 3
listopada1998 r (A)

0 PS MW O2)23

Liczba bakterii grupy coli jtk/100m1 PN-EN ISO 9308-1 :201 4-1 2 (A) 0 PS MW O l) z3

Liczba Escherichia coli itU100ml PN-EN ISO 9308-1 :2014-1 2 (A) 0 PS MW 0
jtU100ml - liczba jednostek tworzqcych kolonie w '100 ml

NDS-zgodniezRozporzqdzeniemMinistraZdrowiaz13 11 2015 r wsprawie jakoSci wodypzeznaczonejdospo2ycia przezludzi
(Dz. U. z 201 5r , poz. '1 989)
5) 23

4l 23

2) z3

5)i7)23

1) z3

Parametr powinien by6 uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wla6ciwo5ci korozyjnych wody.
Akceptowalny pzez konsumentow i bez nieprawidfowych zmian

Nale2y badac w wodzie pochodzqcej z up6, powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
warto6ci, nale2y zbada6, czy nie ma zagro2enia dla zdrowia ludzkiego wynikajqcego z obecno5ci innych mikroorganizm6w
chorobotw6rczych.
Parametr powinien byc uwzglqdniony przy ocenie agresywnych wla6ciwoSci korozyjnych wody; Oznaczana w temperatu rze 25"C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% pr6bek w ciqgu roku

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-l-5.7-1 5, PNI-lSO 5667-5:2003, PNEN
ISO 19458:2007 (A)

KJ-l-s.7-'15 - Procedura badawcza wersia 03 z dnia20 01.2015

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona. oarzvsta. wvb6r niewvmuszonv

ObjaSnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badai: TE - teren; PS - Pszczyna
WartoSci wynik6w badari poprzedzone znakiem mniejszo6ci (<) oznae,zajq uzyskanie wyniku poni2ej dolnej granicy oznaczalnosci metooy.
NiepewnoSi metody badari fizyko-chemicznych okreSlono jako niepewnoS6 tozszetzonq. Wsp6lczynnik rczszetzenia k=2; poziom ufno5ci 95%
NiepewnoSi tozszetzonq podano dla analizy.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

--- Koniec dokumentu ---
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowie element oferty, dostepne sq na stronie:
http://WwwsgSana|izysrodowiskap|/podstrona/us|ugi)'woparciu
odszkodowan ijurysdykcji zawarte w OWSU
Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze ZleceniodawcE i wed+ug Jego wskaz6wek, jeslj
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialnos6 jedynie przed Zleceniodawcq; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiqzk6w
wynikajacych z zawaftlch porozumie6
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fa{szowanie jego tre6ci, formy i wyglqdu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa
Dokument moze by6 wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie cze6ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody
Wszystkie wyniki badan i pomiar6w zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq siq tylko do badanych pr6bek W przypadku, gdy w dokumencie za znaczono, Ze pr6bki
zostaly pobrane przez przedstawiciela zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nie ponosi odpowiedzialnoSci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnos6 pr6bki
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Zaklad Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wodv Niwka
Niwka

Zlecenie z dnia: 2016-02-03 nr suw.0717.10.16, numer systemowy: 16003660
obszar regulowany prawnie

dla potrzeb potwierdzenia zgodno6ci

Miejsce poboru / etykieta

Uzdatniania
Niwka

201 6-09-29, godz.O7 :28 PN-lSO 5667-5:2003 (A)

na podczas pobierania pr6bki

zgodnie z harmonogramem

20 1 6-09 -29, godz. 1 3: 52 2016-10-10

stan pr6bki w chwi| dostarczenia do raboratorium nie ojffiffi

SporzEdzil:

Kierownik B
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Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badari
NiepewnoS6
rozszerzona

q{
@i
o5i

o
o
N

sb
=

Dopuszczalne
warto6ci lxos;

wska2nik6w044602t09t2016

Chlor wolny mdl KJ-t-5.7-27 (A) 0,56 r0,09 IE BS < 0,3 2) i3) z4

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A) 85 10,3 TE BS o,c-Y,c--",
Przewodno5i elektryczna
wla5ciwa (PEW) w temp. 25'C

pS/cm PN-EN 27888:1999 (A) zoo !27 TE BS <2500s)i7)23

Chrom (Cr) pgt PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 4,0 Hb BS <En
Ol6w (Pb) pgl PN-EN ISO 17294-2.2006 ( ),(E) < 4,0 FJ BS s 10
Kadm (Cd) Itgl PN-EN ISO 1729a-2:2006 (A),(E) < 0,30 ro BS s5
Miedz (Cu) mgl PN-EN ISO 1729a-2:2006 (A),(E) < 0,0020 PS BS s 2,0 s),2
Rte6 (Hg) p9/ PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 PS BS <1
S6d (Na) mg/ PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 10,8 !1,1 PS BS < 200
Glin (Aluminium) pgl PN-EN ISO 1729a-2:2006 (A),(E) 28,7 t2,9 PS BS < 200
Mangan (Mn) Itgl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 96 11,0 tsJ BS <50
Zelazo (Fe)

ILqI PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 60,0 rJ BS < 200
Nikiel(Ni) pg/ PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 5,0 PS BS <20
Arsen (As) pg/ PN-EN ISO 17294-2:200G (A),(E) < 1,0 PS BS s 10
Selen (Se) Itgl PN-EN ISO 1729a-2:2006 (A),(E) <2,O ts5 BS < 1n
Antymon (Sb) pgl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E\ < 1,0 PS BS s5
Bor (B) mg/ PN-EN ISO 1729a-2:2006 (A),(E) < 0,050 tsJ BS s 1,0
Siarczany (SOo2-) mdl ISO 15923-'1 :2013 (A) 46,7 t9,4 PS BS < 250 s) z3

Chlorki (Cl) mdl ISO 15923-1:20'13 (A) 10,5 !2,1 tsJ BS < 250 5) z3

Fluorki (F) mg/ ISO 15923-1:20'13 (A) < 0,'10 PS BS < 1,5
TwardoSi o96lna mg

CaC03/l
PN-ISO 6059:1999 (A) 144 t29 tsJ BS 60 _ 500 7) 24

Mqtno5i NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,68 !0,21 PS BS <14)23
Barwa mgPVl PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 rD BS 4) z3

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 (A) <1 rJ BS -4)z3
Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 (A) <1 PS BS -4\23
Utlenialno56 z KMnOo (lndeks
nadmangan ia nowV)

mgl PN-EN ISO 8467:2001 (A) < 0,50 tsJ BS <58),s)23

Amonowy jon (NHo*) mgl PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 tsJ BS < 0,50
Azotany (NO.-) mdl PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 4,50 tsJ BS <502)22
Azotyny (NOr-) mgl PN-EN ISO 13395:2001 (A) < 0,03 tsJ BS < 0,50 2' .2
Cyjanki Fgl PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) < 15 tsJ BS <An
Benzo(a)piren p9l KJ-l-s 4-97 (A) < 0,006 PS BS < 0,010
Suma wielopierScieniowych
wqg lowodor6w aromatycznych
(WWA)

pgl
^r_,_U 

O_n, r"r {A) < 0,024 PS BS < 0,10 8).2

Benzen ttgl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,50 PS BS <1r)
Chlorek winylu pgl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,20 PS BS < 0,50 1)' 4) z2

1 ,2-Dichloroetan pgl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,90 PS BS < 3,0
Suma trichloroetenu i

tetrach loroeten u
vgl PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 2,00 PS BS < 1n

Suma trihalometanow (THM) pgl PN-EN tSO 15680:2008 (j) (A) <16 PS BS < 100 3) i s) 22

4,4'-DDD (Pestycyd) pg/ PN-EN ISO 6468:2O02 (A) < 0,020 rD BS < 0,10 6)'2
4,4'-DDE (Pestycyd) $gll PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 tsJ BSI < 0,10 6) '2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 58/6954611012016
Pszczyna 2016-10-10

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badari
NiepewnoS6
JOzszetZOna

8ia)'d'-

=:

t
3
N'b
f

Dopuszczalne
warto6ci 1losl

wskainik6w044602t09t2016

4,4'-DDT (Pestycyd) ttgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS <O1n,6)22
alfa-HCH (Pestycyd) trg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 tsJ BS s 0,10 0r,z
beta-HCH (Pestycyd) pgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS < 0,10 6).2
gamma-HCH (Lindan) (pestycyd) pgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS < 0, 10 6)'2
delta-HCH (Pestycyd) pgt PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS <n.4.'6] 22

Aldryna (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS < 0,030 6)'2
Dieldryna (Pestycyd) $gt PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS < 0,030 6) z 2

Endryna (Pestycyd) tLg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 tsJ BS <n/'n.6l22
Aldehyd endryny (Pestycyd) p9t PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 tsJ BS s 0,10 6) z2

lzodryna (Pestycyd) vgt PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS <0,1001.2
Heptachlor (Pestycyd) ttgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS < 0,030 6) z2

Epoksyd heptachloru (pestycyd)
FLgI PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS < 0,030 6)'2

Endosulfan alfa (l) (Pestycyd) vgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 tsJ BS < n 1n'6l 22

Endosulfan beta (il) (Pestycyd) pgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS <n,'ln,6)22
Siarczan endosulfanu (pestycyd) tLgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS <0,106),2
Metoksychlor (Pestycyd) vgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS < 0,10 6) z2

Pentachlorobenzen (pestycyd) p9l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 t'J BS < n 1n 6) 22

Heksachlorobenzen (Pestycyd) vgl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS BS </f1n'6l22
Suma pestycyd6w pgt PN_EN tSO 6468'2002 (vr) (A) < 0,40 tsJ BS <0,506i7)22
Liczba mikroorganizm6w w 36t2.C
Do 48h

jtUlml PN-EN ISO 6222:2004 (A) o 3-1 1 PS BS

Liczba mikroorganizm6w w 22t2"C
po 72h

jtldlml PN-EN ISO 6222:200a @) 1 <1-5 PS BS bez
nieprawidlowych

zmtan
Liczba enterokokow kalowych jtk/100m1 PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 PS BS 0
Liczba Clostridium perfringens
lqcznie ze sporami

jtld100ml Dyrektywa 98/83A//E z dn 3
listopada1998 r. (A)

0 ts5 BS 02)23

Liczba bakterii grupy coli jtk/100m1 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 rD BS O l) z3

Liczba Escherichia coli itk/100m1 PN-EN tSO 9308-1.2014-12 A) 0 tsJ BS 0
tworzqcych

NDS-zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Zdrowiaz13.11 .2015 r. wsprawie jakosci wody przeznaczonejdo spo2ycia przezludzi
(Dz. U. 22015r., poz 1989)
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W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2eli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiqzkami; Dopuszczalne stQzenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujqcym wodg w Srodkach transportu lqdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l
Wartosc dopuszczalna, je2eli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnosciq korozyjnq wody dla rur miedzianych.
W przeliczeniu na weglan wapnia; wartoSi zalecane ze wzglgd6w zdrowotnych - oznacza,2e jest to wartosc pozqdana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania minimalnej zawartoSci podanej w zaiqczniku przez pWK.
Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian.
Nie musi byc oznaczany, jesli badane jest oWo; Indeks nadmanganianowy- utlenianie powinno byc przeprowadzane w ciqgu 10 min.
w temperaturze 100 stopni Celsjusza w Srodowisku kwaSnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
Nale2y spelni6 warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartoSci w nawiasach kwadratowych oznaczlq-. stQzenie azotan6w
(NO.) i azotyn6w (NO.) w mg/|. Stg2enie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzeri
dystrybucji nie mo2e przekracza6 wartoSci 0,10 mg/|.
Wartm6 oznacza sumq stezen wyszczegolnionych zwiqzk6w: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.
Wartc6 odnosi siq do stq2enia pozostalosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami mat(symalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodq; Oznaczae,w wodzie przesylanej instalacjami z polichlorku winyru.
W miarq mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjq powinno dq2y6 sig do osiqgniqcia nizszej wartosci Suma THM - wartoS6
oznacza sumg stg2eri zwiqzk6w'. trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.
Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a tak2e produkty pochodne (m in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a tak2e produkty ich rozkladu i reakcji.
Oznaczae jedynie te pestycydy, ktorych wystgpowania w wodzie mo2na oczekiwa6 WartoS6 stosuje si,q do kazdego
poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi0,030 pg/l
Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a tak2e produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a tak2e produkty ich rozkladu i reakcji.
Oznaczae, )edynie te pestycydy, kt6rych wystqpowania w wodzie mozna oczekiwae. Wartce stosuje siq do kazdego
poszczegolnego pestycydu W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi0,030 pg/|. Suma
pestycyd6w oznacza sume poszczeg6lnych pestycydow wykrytych i oznaczonych iloSciowo w ramach monitonngu.
Nale2y bada6 w wodzie pochodzqcei z uiQe powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
warto5ci, nale2y zbada6, czy nie ma zagro2enia dla zdrowia ludzkiego wynikajqcego z obecnoSci innych mikroorganizm6w
chorobotw6rczych
Parametr powinien byi uwzglqdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody; oznaczana w temperatu rze25oC
Dopuszcza siq pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych pr6bkach, do 5% pr6bek w ciqgu roru.
Parametr powinien byi uwzglqdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

2) i 3) 24

5) z2

7) z4

4l z3

8), 9) 23

2) z2

A) z2

1), 4) z2

3)i9)22

6) z2

6i7)22

2) z3

5)i7)z3

1) z3

5) 23

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
KJt-5 4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia28 04.2015
KJ-l-5.4-97 (")

Procedura Badawcza wersja 07 z dnia28.04 2015 (Suma wielopierScieniowych wgglowodor6w
aromatycznych (t\lwA) jako suma stezen zwiqzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

PN-EN ISO 15680:2008 (i) Suma trihalometan6w (THM) jako suma stg2eh zwiqzk6w: trichlorometan, bromodichlorometan.
dibromochlormetan, tribromometan

PNTEN ISO 6468:2002 ("i) suma pestycyd6w jako suma stezei zwiqzkow:4,4 -DDD; 4,4 -DDD; 4,4,-DDT; alfaHCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan l, endosulfan ll, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, Wb6r niewvmuszonv
KIt-s.7-27 Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 01.04.2016

Obja5nienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,,Listy badari prowadzonych w ramach zakresu elastycznego,,
Miejsce wykonania badan: TE - teren; pS - pszczyna
Wartosci wynik6w badan poprzedzone znakiem mniejszo5ci (<) oznaczlquzyskanie wyniku poni2ej dolnej granicy oznaczalnoSci metody
Niepewno6c metody badari fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc tozszetzonq Wsp6lczynnik tozszetzentak=2; poziom ufnoSci 95%.
Niepewno56 tozszetzonapodano dla analizy. w przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedzial ufnosci uzysranego
vvyniku - wg PKN-ISO/TS 1 9036:201 1.

Autoryzowal:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych
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'suurrrsz vgurrryrrrl vvarunKaml bwlaoczenla Usfug (OWSU stanowiq elementoferty, dosepne Sa na stronie:http.//Wwwsgsana||zysrodoW|sKa'p|/podstrona/Us|ugi)'WoparciU
odszkodowaf jjurysdykcji zawarte w OWSU
usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniamt poczynionymi ze zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, je6litaKowe zostaly podane sGS Polska sp. z o o ponosi odpowiedzialno66 ledynie przed Zleceniodawcq; niniejszy'dokument nie zwatnia stron z realizowania praw i obowiqzk6wwynikajqcych z zawaftych porozumiei.

y i wyglqdu jest niezgodne i po
po uzyskaniu pisemnej zgody.

ych pr6bek. W przypadku, gdy pr6bki
no6ci za pochodzenie, spos6b r6bki.


