
 

 
 

 
 
ZU/227/SWZ-26/17/MŁ/2022                                                                         Gdynia, dnia 13.01.2023 
 
 
Do wiadomości Wykonawców 
 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wydobywanie drobnych 
przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024” 

 
Zamawiający - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z § 27 Regulaminu udzielania 

zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A (zwanego 
dalej „Regulaminem”) informuje, iż w przetargu na „Wydobywanie drobnych przeszkód 
podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024” wybrana została oferta złożona 
przez Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych „HYDROMOR” Wiesław Piątek z 
siedzibą w Gdyni, 81-585, ul. Grenadierów 6; (oferta Nr 2). 

 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskał największą ilość punktów 

w kryterium opisanym w rozdz. XIII SWZ a oferta złożona przez w/w Wykonawcę nie podlega 
odrzuceniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie i SWZ. 

 

W poniższej tabeli komisja przetargowa odnotowała nazwę wykonawcy, adres oraz punktację 
ofert: 

 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
    Liczba punktów w kryterium średnia 

ważona sumy oferowanych cen 
jednostkowych  

1 FROG Sp. z o.o. z siedzibą w 
Elblągu, 82-300, ul. S. Sulimy 1, 

pok. 226; 

Oferta odrzucona na podstawie § 24 pkt. 3) 
Regulaminu 

2 Przedsiębiorstwo Robót 
Podwodnych i 

Hydrotechnicznych 
„HYDROMOR” Wiesław 

Piątek z siedzibą w Gdyni, 81-
585, ul. Grenadierów 6; 

100 PKT 

3 „DAQUA” Dariusz Wróblewski, 
z siedzibą w Redzie, 84-240, ul. 

S. Moniuszki 39. 
68 PKT 

 
 
 



2 
 

Oferta wykonawcy FROG Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, 82-300, ul. S. Sulimy 1, pok. 226 została 
odrzucona. 
Uzasadnienie formalne: 
Zgodnie z §24 pkt. 3) Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli 
zawiera błędy, których nie można było poprawić w trybie § 20 ust. 12 . 
Uzasadnienie merytoryczne: 
W dniu 28.11.2022 wykonawca FROG Sp. z o.o złożył ofertę w postępowaniu na „Wydobywanie 
drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024”. Z złożonego 
formularza ofertowego wynika że wykonawca w celu obliczenia ceny oferty zastosował 23% stawkę 
VAT. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11) Ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, do 
usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług 
związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów 
podejściowych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0% (Rozdział 4 - Szczególne przypadki 
zastosowania stawki 0%).  W/w błąd w stawce VAT nie może być poprawiony przez Zamawiającego, 
w związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy. 

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do współpracy. 

 

 
podpisał: 

Pan Kazimierz Koralewski 
(-) 

Wiceprezes Zarządu 

 


