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ObjaSnienia:
- metodyka akredytowana
,iiejsce wykonania badari: PS - Pszczyna
NiepewnoSd metody badari fizyko-chemicznych okre6lono jako niepewno5C rozszerzonq. Wsp6lczynnik
rczszetzenta k=2; poziom ufno6t 95%
NiepewnoSc tozszetzonq podano dla analizy.
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Autoryzowal:
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------ Koniec dokumentu ----http://www sgs analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o kt6re zrealizowano usluge Nalezy
zwr6ci6 szczeg6lnq uwagQ na zagadnienia dotyczqce o(
odszkodowan ijurysdykcji zawarte w OWSU
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi
ze zleceniodawcq i wedlug Jego wsk
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialnoSi jedynie przed zleceniodawcq; niniejszy
dokument nie zwalnia stron z realizowania nr:
wynikajqcych z zawaftych porozumieri
wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie
Jego tresci, formy i wyglqdu jest niezgodne i podlega sciganiu w swieile p
Dokument moze by6 wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czQsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemneJ
zgody
Wszystkie wyniki badai i pomiar6w zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq siQ tylko do badanych pr6bek W przypadku, gdy
w dokumencie zaznaczor
zostaty pobrane przez przedstawiciela zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenje,
spos6b pobrania i reprezentatywn
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Koniec dokumentu
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lnymi Warunkami
Uslug (OWSU stanowiq element oferty, dostqpne sE na stronie
http://www sgs analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o kt6re zrealizowano usluge Nalezy zwr6cii szczeg6lnq uwage na zagadnienia dotyczAce
ol
odszkodowai ijurysdykcji zawarte w OWSU
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedlug Jego wsl
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialno66 jedynie przed Zleceniodawcq; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania pl
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