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       ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
         
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu                   
               nieograniczonego na „Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu  
               Morskiego w Szczecinie  PO-II-370/ZZP-3/6/14 

 
Dnia 15 kwietnia 2014 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 

1. Prosimy o informacj ę czy dopuszczaj ą Państwo dostaw ę emalii 
ftalowych typu EMAKOL (Tabela 2 poz. 1-9 w opakowan iach innych ni ż 
2,5 l, poniewa ż dostawcy z którymi współpracujemy wycofali si ę z 
produkcji farb w takich opakowaniach i nie b ędziemy mogli realizowa ć 
Państwa zamówienia zgodnie z podanymi warunkami. Propo nujemy 
wprowadzenie mo żliwo ści realizacji zamówienia w opakowaniach 5,0l, 
0,9l lub 0,8l. 

2. dot. poz. 1-6 producent wycofuje si ę z opakowaniami 2,5l, cze ść kolorów 
w ogóle nie wyst ępuje w takich pojemnikach , w zwi ązku z tym czy 
Zamawiaj ący dopuszcza inne opakowania tj., 0,9  5 lub 10l? 

3. dot. poz. 24 farba akrylowa do drewna nie wyst ępuje w opakowaniach 
2,5l czy Zamawiaj ący dopuszcza inne opakowania? 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r.poz. 907) Zamawiający, w związku z prośbą o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w 
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytania 1,2  
 
Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w zakresie wyszczególnionym w dokumencie 
zatytułowanym „Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 
referencyjny PO-II-370/ZZP-3/6/14 ” zamieszczonym na stronie Zamawiającego w dniu 
16.04.2014 r.  
 
Odpowied ź na pytanie 3  
 
Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań niż wskazane w SIWZ. Według wiedzy 
Zamawiającego ww. farba jest dostępna we wskazanej pojemności 2,5l.  
 
            
        Przewodniczący Komisji Przetargowej  

Zenon Kozłowski  
       Z-ca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego  


