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Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach 
administracyjnych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni dla potrzeb monitoringu (edycja 
2009)” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/9/09 
 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity  
Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Urząd Morski w Szczecinie 
ogłasza wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : 
 
Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w gra nicach administracyjnych 
Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni dla potrzeb monit oringu (edycja 2009) 
 
 
Zostały złoŜone 2 oferty 
 

1. KONSORCJUM FIRM: 
LIDER KONSORCJUM: 
KPG Sp. z o.o.   
ul. Rymarska 3, 31-527 Kraków, 
PARTNER KONSORCJUM: 
IMAO  
Aerodrome Amiens Glisy 
Rue Fransis Desavoye, 80440  
Glisy Francja 
PARTNER KONSORCJUM: 
COMPASS SA 
ul. Lea 114, 30-133 Kraków 
z oferowan ą ceną brutto:  600 240.00 zł  

 
2. KONSORCJUM FIRM: 

LIDER KONSORCJUM: 
GISPRO Sp. z o.o.   
ul. Witolda Gombrowicza 17A, 
70-785 Szczecin, 
PARTNER KONSORCJUM: 
GEOMAR S.A. 
ul. Monte Cassino 18a,  
70-467 Szczecin   
z oferowan ą ceną brutto:  569.398,40 zł  

 
 
Zamawiający postanowił: 
 
1. Odrzucić oferty nr 1 i nr 2 na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp 
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Błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega 
poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy 
Pzp.  
Zamawiający w Rozdziale IX w ust.1 SIWZ wskazał na wymagany przez siebie sposób 
obliczenia ceny, poprzez określenie przez Wykonawcę wynagrodzenia za czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia jako cenę netto +0% podatku VAT.  
Dodatkowo w Rozdziale IX ust. 8 SIWZ, Zamawiający zapisał  Ŝe zastosowanie przez 
Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty.  
Ponadto Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ § 1 
ust. 2 , Ŝe zlecone zadanie podlega wymaganiom ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” 
(Dz. U. Nr 67, poz. 621) i jako związane z ochroną środowiska morskiego, opodatkowane 
jest stawką 0 % podatku VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1, p. 11 ustawy 
z dnia 11 marca 2004r., O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 
kwietnia 2004r.). 
 
2. UniewaŜnić postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1  gdyŜ nie złoŜono 
Ŝadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu 
 
 
 
 
 
Dziękujemy za złoŜenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
        

 
 
 
Z powaŜaniem 

 
 

Andrzej Borowiec  
Dyrektor Urz ędu Morskiego  
w Szczecinie 
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