
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 370628-2014 z dnia 2014-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Wieś Lęborska 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup oraz sukcesywna dostawa środków BHP oraz środków higienicznych 

na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku. Część I: 

Chemia gospodarcza Nazwa Ajax... 

Termin składania ofert: 2014-11-28  

 

Numer ogłoszenia: 381596 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 370628 - 2014 data 10.11.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 

Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie, tel. 59 8624388, fax. 59 8624388. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).  

• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: zakup oraz sukcesywna dostawa środków 

BHP oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna 

Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku. Część I: Chemia gospodarcza Nazwa Ajax 1l-40szt. Domestos 

1250ml-40szt Clin 0,5l -15szt Cif 750ml -15szt Ludwik 5l -20szt Mydło w płynie antybakteryjne 5l- 

20szt Mop sznurkowy -10szt Ręczniki Z zielony - karton- 60szt Papier toaletowy - worki -1200 

(rolek) Ścierki kuchenne (3 szt. w opakowaniu)- 30szt Gąbki do naczyń z powierzchnią ścierną (3 

szt. w opakowaniu)- 30szt Pronto 300ml -12szt Czyściwo -24szt Sidolux do mycia paneli- 6szt 

Sidolux do nabłyszczania paneli- 6szt Część II: Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej 

Rękawice RBLUEGRIP- 600szt Rękawice CERUA bawełniane -600szt Rękawice ART.-Moistech 

-240szt Rękawice RTELA -3550szt Rękawice RNITZ -3550szt Rękawice RDR -1800szt 

Rękawice Dragon oryginał -1800szt Buty trzewiki antyprzebiciowe z podnoskiem z kompozytu lub 

metalowe. Cholewki ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody z atestem 

PN-EN ISO 20345, EN 345-1 S3 zaakceptowane do stosowania w górnictwie - GIG -60szt 

Koszula flanelowa -120szt Filcaki polska guma -35szt Komplety przeciwdeszczowe -55szt Kurtka 



typu Pilot do -30oC, tkanina wodoodporna 70% PES/30%BW 230g/m2/Rental (wartości 

minimalnych wymagań)- 52szt Spodnie ogrodniczki ocieplane do -30oC, tkanina wodoodporna 

70% PES/30%BW 230g/m2/Rental (wartości minimalnych wymagań) -52szt Bluza: tkanina - 

Klopman, rental quality 65% PES/35%BW 245g/m2 (wartości minimalnych wymagań) -52szt 

Spodnie ogrodniczki tkanina - Klopman, rental quality 65% PES/35%BW 245g/m2 (wartości 

minimalnych wymagań)- 52szt Czapka z daszkiem ocieplana -52szt Czapka z daszkiem -52szt 

Dostawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na przemakanie, rozklejanie i inne ukryte wady 

obuwia. Zamawiany rozmiar i kolor nie może mieć wpływu na cenę. Odzież i obuwie będzie 

zamawiane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. Część III: Środki czystości i kremy 

ochronne Mydło Dove- 800szt Pasta BHP w płynie (żel) 500g- 65szt Krem do rąk 125ml -350szt 

Krem Nivea Soft 300ml -40szt Szczotka do rąk -210szt Ręczniki kąpielowe 70cm x 140 cm, 

gramatura od 450 - 500g/m2 gatunek pierwszy -130szt Przedmiot zamówienia będzie 

sukcesywnie dostarczany w ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego w ciągu 48h w 

dni robocze po jego telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu do Wykonawcy na teren Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa 

Wieś Lęborska transportem wykonawcy. Koszt transportu będzie uwzględniony w cenie oferty. 

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia. Z tego 

tytułu wykonawca nie może występować z roszczeniem rekompensaty za niedostarczoną ilość 

dostaw. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw (do 20%) 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i 

przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji 

zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego..  

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: zakup oraz sukcesywna 

dostawa środków BHP oraz środków higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o. o. w Czarnówku. Część I: Chemia gospodarcza Nazwa 

Ajax 1l-40szt. Domestos 1250ml-40szt Clin 0,5l -15szt Cif 750ml -15szt Ludwik 5l -20szt Mydło w 

płynie antybakteryjne 5l- 20szt Mop sznurkowy -10szt Ręczniki Z zielony - karton- 60szt Papier 

toaletowy - worki -1200 (rolek) Ścierki kuchenne (3 szt. w opakowaniu)- 30szt Gąbki do naczyń z 

powierzchnią ścierną (3 szt. w opakowaniu)- 30szt Pronto 300ml -12szt Czyściwo -24szt Sidolux 

do mycia paneli- 6szt Sidolux do nabłyszczania paneli- 6szt Część II: Odzież ochronna i środki 

ochrony indywidualnej Rękawice RBLUEGRIP- 600szt Rękawice CERUA bawełniane -600szt 

Rękawice ART.-Moistech -240szt Rękawice RTELA -3550szt Rękawice RNITZ -3550szt 

Rękawice RDR -1800szt Rękawice Dragon oryginał -1800szt Buty trzewiki antyprzebiciowe z 

podnoskiem z kompozytu lub metalowe. Cholewki ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej 

nasiąkliwości wody z atestem PN-EN ISO 20345, EN 345-1 S3 zaakceptowane do stosowania w 



górnictwie - GIG -60szt Koszula flanelowa -120szt Filcaki polska guma -35szt Komplety 

przeciwdeszczowe -55szt Kurtka typu Pilot do -30oC, tkanina wodoodporna 70% PES/30%BW 

230g/m2/Rental (wartości minimalnych wymagań)- 52szt Spodnie ogrodniczki ocieplane do -

30oC, tkanina wodoodporna 70% PES/30%BW 230g/m2/Rental (wartości minimalnych 

wymagań) -52szt Bluza: tkanina - Klopman, rental quality 65% PES/35%BW 245g/m2 (wartości 

minimalnych wymagań) -52szt Spodnie ogrodniczki tkanina - Klopman, rental quality 65% 

PES/35%BW 245g/m2 (wartości minimalnych wymagań)- 52szt Czapka z daszkiem ocieplana -

52szt Czapka z daszkiem -52szt Dostawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na przemakanie, 

rozklejanie i inne ukryte wady obuwia. Zamawiany rozmiar i kolor nie może mieć wpływu na 

cenę. Odzież i obuwie będzie zamawiane sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. Część 

III: Środki czystości i kremy ochronne Mydło Dove- 800szt Pasta BHP w płynie (żel) 500g- 65szt 

Krem do rąk 125ml -350szt Krem Nivea Soft 300ml -40szt Szczotka do rąk -210szt Ręczniki 

kąpielowe 70cm x 140 cm, gramatura od 450 - 500g/m2 gatunek pierwszy -130szt Przedmiot 

zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany w ilości określonej każdorazowo przez 

Zamawiającego w ciągu 48h w dni robocze po jego telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu do 

Wykonawcy na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. 

Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska transportem wykonawcy. Koszt transportu będzie 

uwzględniony w cenie oferty. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości 

przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu wykonawca nie może występować z roszczeniem 

rekompensaty za niedostarczoną ilość dostaw. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i 

przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji 

zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego..  

 

 


