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ZS2-K.2720.3.2015 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

………………………..  
Nazwa i pieczątka firmy 
 

Pakiet 2 – chemia do uzdatniania wody basenowej 
 

L.p. 
Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy 

pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, 
dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze) 

J.m. Ilość 
Cena jedno-
stkowa netto 

(zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku 
VAT (zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

Proponowany w ofercie 
środek  

nazwa  / pojemność 

1 

Płynny preparat zawierający nieorganiczny związek 
chloru stosowany do dezynfekcji wody basenowej oraz 
do dezynfekcji ogólnej zbiorników, pojemników i 
instalacji wodnych. Własności: przezroczysty, żółtawy 
płyn o zawartości aktywnego chloru min. 13 %  
Opakowanie 20-50kg 

kg 12500             

2 

Środek do obniżania odczynu pH w wodzie basenowej. 
Oczyszczony, z dodatkiem inhibitorów kwas siarkowy 
lub mieszanina kwasów mineralnych o stężeniu  50%. Z 
dodatkiem inhibitorów i substancji sekwstujących 
mający właściwości przedłużania żywotności aparatury 
oraz zmniejsza zużycie zarówno podchlorynu  sodu jak 
i samego korektora. Z dodatkiem Inhibitora korozji w 
celu zabezpieczenia metalowych elementów maszyn i 
urządzeń. 
Opakowanie 20-50 kg 

kg 5500             

3 

Nieograniczony, oparty na Pentawodorotlenek chlorku 
diglinu lub trójwartościowym glinie AI3+. Środek 
strącający i koagulujący w procesach uzdatniania wody 
basenowej, charakteryzujący się wysoką czystością 
chemiczną. 
Opakowanie 20-50kg 

kg 1600             



 26 

4 
Środek do zwalczania i zapobiegania powstawaniu 
glonów, bakterii i grzybów 
Opakowanie 5kg 

kg 400             

5 
Tabletki do pomiaru zawartości wolnego chloru 
DPD no 1  
Opakowanie 100-500 szt 

szt. 2 500       

6 Tabletki Phenol Red do odczytu ph wody basenowej. 
Opakowanie 100-500 szt szt. 2 500       

7 

Preparat czyszcząco-dezynfekujący do mycia i 
dezynfekcji linii brzegowej na bazie aktywnego chloru. 
Zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych zarejestrowany 
w kat I gr 2  
Opakowanie 5-30 kg  

kg 150       

8 

Gotowy do użytku płynny preparat stosowany do 
obniżania ilości chloru wolnego w basenie. Zawiera 
nadtlenek wodoru w ilości min 30%. 
Opakowanie 5-30 kg 

kg 200       

9 
Kwasek cytrynowy - Zawartość kwasu cytrynowego 
min 99,7 % 
Opakowanie 5-25 kg 

kg 125             

Razem             

 
Razem wartość pakietu nr 2 
 
netto ………………………………… zł 
 

Słownie wartość netto:....................................................................................................... 
 

podatek VAT w % …… / …………… zł 
 

brutto ……………………………… zł 
 

Słownie wartość brutto:....................................................................................................... 
 ………………………………. 
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 


