
                                                                                                                              
    załącznik nr 4 

ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ.

1. Podchloryn sodu płynny, stabilizowany, okres ważności min 6mc, przeznaczony do 
dezynfekcji wody basenowej i pitnej oraz powierzchni  zgodnie z pozwoleniem Ministra 
Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, 
Produktów Biobójczych. Produkt powinien działać skutecznie na bakterie, grzyby i wirusy  
Dokumentem potwierdzającym jego skuteczność winno być pozwolenie na obrót 
produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania) 
akceptowana przez Prezesa Urzędu lub Ministra Zdrowia zgodna z obowiązującymi od 1 
czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. – 5 000 kg.

2. Korektor pH – na bazie kwasu siarkowego, stężenie kwasu siarkowego 49-50.%. oraz 
inhibitory przeciwko korozji Preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji Chemicznych
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. – 2 200  kg.

3. Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów zgodnie z pozwoleniem Ministra 
Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, 
Produktów Biobójczych, zawierający min. 30% amin czwarotrzedowych. . Produkt 
powinien działać skutecznie na bakterie coli, gronkowca złocistego i Legioneli. 
Dokumentem potwierdzającym jego skuteczność winno być pozwolenie na obrót 
produktem biobójczym wraz z załącznikami do niego (treść oznakowania opakowania) 
akceptowana przez Prezesa Urzędu lub Ministra Zdrowia. zgodne z obowiązującymi od 1 
czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. – 480  kg.

4.Tabletki DPD1, Phenol Red i DPD3 do fotometru firmy Palintest
   Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r ogółem  7 560szt.          

5.Środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorkuglinu. Stężenie min 
5%. Produkt nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujący 
przepisów.
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r  - 400 kg.



 załącznik nr 4 

ŚRODKI DO UZDATNIANIA JACUZZI

1. PH minus granulat – środek do obniżania pH wody w jacuzzi. 
    Oparty na wodorosiarczanie sodu min 92%
   
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 400 kg.

2. Środek odkamieniająco – czyszczący 
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 200 kg.

3.  Granulat chlorowy zawierający min. 70% aktywnego chloru. Przeznaczony do 
dezynfekcji basenowej i pitnej o dzianiu bakterio i grzybobójczym zgodnie z pozwoleniem 
Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych, Produktów Biobójczych. Zarejestrowany w kat. I gr 2,5.  
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r - 20 kg.

4. Preparat do czyszczenia filtrów
Szybko odwapniający środek przeznaczony do czyszczenia filtrów basenowych
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r - 25 litrów

5. Tabletki chlorowe 20g o  min. zawartości  70% aktywnego chloru. Przeznaczone do 
dezynfekcji basenowej i pitnej o dzianiu bakterio i grzybobójczym zgodnie z pozwoleniem 
Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych, Produktów Biobójczych. Zarejestrowany w kat. I gr 2,5.  
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 10 kg.
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ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI

1. Zasadowy preparat (na bazie aktywnego chloru) dezynfekująco czyszczący -  
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji linii brzegowej (zapis o tym 
powinien znajdować się z pozwoleniu na wprowadzenie do obrotu lub jego załączniku)  
Zarejestrowany w kat. I gr 2,4.  Minimalne akceptowane rozcieńczenie przy którym produkt
wykazuje działanie biobójcze przez Zamawiającego to 1 do 20 (5%). Rozcieńczenie może 
być mniejsze np. 1% a nie może być większe. Informacja o stopniu rozcieńczania zgodnie 
z art. 44 ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się w pozwoleniu na obrót lub 
załączniku do niego (treść etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązującymi od 1
czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Produkt 
bakterio, grzybo i wirusobójczy
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r  - 800 litrów

2. Środek myjąco dezynfekcyjny o nazwie Incidin Pro - bakteriobójczy.
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r – 108 litrów 

   3.Mydło do mycia całego ciała.
 Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r. - 400 litrów

4. Środek myjąco dezynfekcyjny o nazwie Incidin Foam - bakteriobójczy
Szacunkowa ilość zamówienia na 2018/2019 r – 40 litrów

5. Środek myjący o właściwościach rozpuszczających o nazwie Ecolab Helotil
Szacunkowa ilość zamówienia na 2019/2020 r.-40 litrów


