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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759) ogłasza postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/27/12 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

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

Dostawa farb antykorozyjnych. 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 
 
Określenie przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb antykorozyjnych: podkładowej, 
międzywarstwowej i nawierzchniowej oraz farby do zabezpieczenia powierzchni betonowych 
wraz z odpowiednimi rozpuszczalnikami. 
Ponieważ elementy metalowe przeznaczone do zabezpieczenia znajdują się  
w bezpośrednim sąsiedztwie morza, farby muszą odznaczać się duża odpornością na wpływ 
słonej zawiesiny zawartej w wilgotnym powietrzu.  
A. Podkład antykorozyjny 
1.  Stosowanie: 

- powierzchnie skorodowane oczyszczone ręcznie oraz silnie skorodowane powierzchnie 
stalowe, 
- możliwość stosowania na powierzchnie wilgotne.  

2. Dane podstawowe :  

- farba wolna od ołowiu i chromianów, 
- zawartość substancji stałych: % objętości : do 55 %, 
- wydajność teoretyczna typowa: ok. 15 m2/l 

3. Czas schnięcia : 

- dla dotyku: 4 – 16 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),   
- ponowne malowanie: 24 – 36  godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%) 5.  

4. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji: 
- aplikacja farby bezpośrednio na skorodowany metal po lekkiej obróbce  powierzchni 
przy pomocy skrobaczek, szczotek drucianych i papieru ściernego, 
- temperatura powietrza –  +5°C do +35°C, 
- wilgotność względna powietrza – poniżej 85%, 

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą międzywarstwową, 
nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem.  
B. Farba mi ędzywarstwowa 

1. Stosowanie: 
- powierzchnie metalowe zagruntowane podkładem antykorozyjnym 

2. Dane podstawowe :  

- farba wolna od ołowiu i chromianów,  
- zawartość substancji stałych: % objętości : do 55 %, 

     -  wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m2/l 
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3. Czas schnięcia : 

- dla dotyku: 4 – 16 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),   
- ponowne malowanie: 24 – 36  godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%) 5.  

4. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji: 
- powierzchnia czysta i sucha, 
- temperatura powietrza –  +5°C do +35°C, 
- wilgotność względna powietrza – poniżej 85%, 

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową 
nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem.  
C. Farba nawierzchniowa 

1. Stosowanie: 
- powierzchnie metalowe zagruntowane podkładem antykorozyjnym i pomalowane farbą 
międzywarstwową 

2. Dane podstawowe :  

- pełne krycie przy jednej warstwie. 
-  powinna zawierać pigmenty antykorozyjne 
- farba wolna od ołowiu i chromianów,  
- kolor zielony (RAL – 6037). 
- wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m2/l, 

3. Czas schnięcia : 

- dla dotyku: 2 – 3 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),   
- do użytkowania 8 – 16 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%), 

4. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji: 
- powierzchni czysta i sucha, 
- temperatura powietrza –  +5°C do +35°C, 
- wilgotność względna powietrza – poniżej 85%, 

Farba nawierzchniowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową 
nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem.  
D. Rozcieńczalnik  
Rozcieńczalnik powinien być kompatybilny z zaproponowaną farbą podkładową oraz farbą 
nawierzchniową. Wymagane jest aby rozcieńczalnik współpracował z farbami 
w jednym systemie zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej produktu. 
E. Farba do powierzchni betonowych 

Wymagania  
- ograniczenie procesu karbonatyzacji betonu , 
- mostkowanie rys,  
- mała nasiąkliwość i wysoka elastyczność,  
- odporność na uszkodzenia eksploatacyjne, 

- odporność na warunki atmosferyczne. 
 
Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiaj ący  nie przewiduje mo żliwo ści udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących.  
Termin wykonania zamówienia : 14 dnikalendarzowych. 
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji : 

- 24 miesi ące na korpus pławy i wyposażenie, 
- 60 miesi ęcy  na trwałość kolorów 

Warunki udziału w post ępowaniu : 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć 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. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 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 3  do 
niniejszej SIWZ 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą 
wpisu do rejestru  , wystawionego nie wcześniej niż 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 każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli 
Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

5)  W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

2. 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 należy złożyć jeden dokument, 
 2)  pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1  SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej. 

3.  W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  ofert, z 
tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

Kryteria oceny ofert : najniższa cena. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 12/06/2012 do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29 
Dnia 12/06/2012 r.,  o godz. 11:00. 
 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 118533-2012 z dnia 29.05.2012r. 


