
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/10/10 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa Ŝniona do kontaktów : ElŜbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 

 Dostawa farb i rozcie ńczalników dla potrzeb Urzedu morskiego w Szczecinie  w 
2010r. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia  
I.  
 Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb 
UMS w 2010 roku ( kod CPV 44810000-1,  44832200-3 ).  
 
Zamawiane farby to w większości specjalistyczne farby okrętowe, które usystematyzowano 
w następujących grupach: nawierzchniowe A, podkładowe B oraz grupa C –
rozcie ńczalniki. KaŜda grupa posiada określone parametry techniczne, które podano 
poniŜej. 
 
A. Farba nawierzchniowa 
 
1. Charakterystyka wyrobu: 
      Nawierzchniowa farba akrylowa. 
2. Opis produktu: 

Szybkoschnąca farba nawierzchniowa odporna na Ŝółknięcie na bazie Ŝywic akrylowych 
do konstrukcji stalowych i betonowych, eksploatowanych w róŜnych warunkach 
klimatycznych (w tym w niskich temperaturach), przeznaczona na powierzchnie 
zewnętrzne i wewnętrzne. Powłoka odporna na wodę, nie ulega zmydlaniu.  

3. Dane podstawowe:  
a) kolor: według RAL 
b) zawartość substancji stałych: % objętości: do 45 % 
c) gęstość: ok.1,3 gr/ml 
d) wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m2/l 
e) VOC: 500-600 g/l 
f) temperatura zapłon: > 25º C 

4. Czas schnięcia : 
          a) suchość dotykowa:   

po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu      5 - 10 º C 
           b) całkowite wyschnięcie: 

po 10 godzinach przy temperaturze malowanego elementu  5 - 10 º C 
c) ponowne malowanie / przemalowanie: min. 
po 8 godzinach przy temperaturze malowanego elementu    5 - 10 º C 
po 5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 -  30 º C  



5. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji: 
a) poprzednia powłoka: chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta sucha i 
wolna od wszelkich zanieczyszczeń. 

          b) temperatura powierzchni powinna być wyŜsza o co najmniej 3 º C od punktu  
    rosy.  

6.    Proporcje malowania: wyrób jednoskładnikowy.  
Farba nawierzchniowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową oraz 
rozpuszczalnikiem. Wymagane jest, aby farby współpracowały jednym systemie. 
Farba powinna posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego 
zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument  1907/2006/WE, artykuł 31 lub 
nowszy dokument go zastępujący. 
7.  Wykonawca dostarczy farbę nawierzchniową w oznakowanych (nr partii, data produkcji, 
nazwa wyrobu, określenie koloru, symbol RAL) pojemnikach o pojemności określonej w 
tabeli,  zaopatrzonych w pokrywę umoŜliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
 

B. Farba podkładowa 
 

1.  Charakterystyka wyrobu: 
       Podkładowa farba do farb nawierzchniowych akrylowych. 
2.  Opis produktu: 

Szybkoschnąca farba podkładowa chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa. Grunt do 
zastosowania w  systemach powłokowych na stal i metale niezaleŜne.  

3. Dane podstawowe:  
a) zawartość substancji stałych: % objętości: do 60 % 
b) wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m2/l 
c) VOC: 400-600 g/l 
d) temperatura zapłon: > 25º C 

 4.    Czas schnięcia: 
a) suchość dotykowa:   
      po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu      5 - 10 º C 
b) całkowite wyschnięcie: 
      po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu  5 - 10 º C 
c) ponowne malowanie / przemalowanie: min. 
     po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu    5 - 10 º C 
     po   2 godzinach przy temperaturze malowanego elementu  20 -  30 º C  

5.    Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji: 
a) poprzednia powłoka: chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta, sucha, 

wolna od zanieczyszczeń  
6.    Proporcje malowania: wyrób jednoskładnikowy.  
Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą nawierzchniową oraz 
rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały jednym systemie zgodnie z 
zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.. 
Farba powinna posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego 
zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument  1907/2006/WE, artykuł 31 lub 
nowszy dokument go zastępujący. 
7. Wykonawca dostarczy farbę podkładową w oznakowanych (nr partii, data  
produkcji, nazwa wyrobu) w pojemnikach o pojemności określonej  w tabeli, zaopatrzonych w 
pokrywę umoŜliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
 
C.  Rozpuszczalnik  
 
1.    Charakterystyka wyrobu: 
       Rozpuszczalnik / rozcieńczalnik  ogólnego stosowania do farb         
1.   Opis produktu: 



       Rozpuszczalnik, rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb akrylowych, 
chlorokauczukowych i przeciwporostowych  

2. Dane podstawowe:  
a) kolor: przezroczysty 
b) VOC: ok. 870 g/l 
c) temperatura zapłon: > 25º C 

Rozpuszczalnik powinien być kompatybilny z zaproponowaną farbą podkładową oraz farbą 
nawierzchniową. Wymagane jest aby rozpuszczalnik  współpracowały z farbami w jednym 
systemie zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej produktu. 
Rozpuszczalnik powinien posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu 
Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument EC 1907/2006 
(REACH) załącznik II Polska lub nowszy dokument go zastępujący.   
3. Wykonawca dostarczy rozcieńczalnik w oznakowanych (nr partii, data  
produkcji, nazwa wyrobu) w pojemnikach o pojemności określonej w tabeli, zaopatrzonych w 
pokrywę / korek umoŜliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
 
Nie  dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych . 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący  nie przewiduje mo Ŝliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
 
Termin wykonania zamówienia –  15/09/2010 
 
Warunki udziału w post ępowaniu : 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

2. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je Ŝeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu 
do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4)  Wykaz wykonanych dostaw  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 



okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie , stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ  

     Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli wykaŜe, 
iŜ w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie,  wykonał minimum 2 dostawy podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ wynagrodzenie umowne za wykonanie 
przedmiotu zamówienia określone przez  Wykonawcę w Formularzu oferty – 
Załącznik Nr 1. 

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego 
za spełniony, jeŜeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

      5) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i do świadczeniu,  

         potencjale technicznym, osobach zdolnych d o wykonania zamówienia lub  

zdolno ściach finansowych innych podmiotów   zobowiązany jest przedstawić 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SIWZ  (art. 26 ust.2b ustawy).  

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złoŜyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, 
nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3  SIWZ –; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

5. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego 
rozdziału  zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 

 
Kryteria oceny ofert : najniŜsza cena. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 18/05/2010 do 
godz. 11:30. 
Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 18/05/2010 r.,  o godz. 12:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 108461-2010 z dnia 05.05.2010r. 


