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INO.272.119.P.18 

Wykonawcy,  

Wszyscy którzy złożyli ofertę w postępowaniu  

Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.119.P.18 
na: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na 
działkach nr ewid. 343/2, 331/2 – ul. Dolomitowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny”  

 
 

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 
 

Na mocy art. 87 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                        
( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia o poprawieniu oczywistych omyłek 
rachunkowych w formularzu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek. Poniższe błędy rachunkowe popełnione przez Wykonawcę maja charakter oczywisty. 
Ponieważ polegają na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego. 

 
 
W ofercie Wykonawcy Usługi Remontowo – Budowlane „BUDYNK” Łukasz Smardzewski , 
Bolmin 125, 26-060 Chęciny  
 
Jest: 
 
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ  za cenę ryczałtową brutto 
(łącznie z podatkiem VAT) 899 980,92 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 92/100 ) 

       cena ryczałtowa netto: 731 691 ,81 zł  
       podatek VAT: 168 289,12 zł 
 
W tym za wykonanie: 
1) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gmina 
Sitkówka-Nowiny 
Kwota brutto: 790 311,75 (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta jedenaście 
złotych 75/100 ) 
Netto w zł: 642 529,88 (słownie złotych: sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia 
dziewięć złotych 88/100) 
podatek VAT 147 781,87 (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 
jeden złotych 87/100 ) 
 
2) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa)                   
w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny 
Kwota brutto: 109 669,17 (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych 17/100) 
Netto w zł: 89 161,93 (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 
93/100 ) 
podatek VAT 20 507,24 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset siedem złotych 24/100) 
 
 
 
 

http://www.nowiny.com.pl/
mailto:nowiny@nowiny.com.pl


Urząd Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 
Tel. (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11 

www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl 

Powinno być 
 
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ  za cenę ryczałtową brutto 
(łącznie z podatkiem VAT) 899 980,92 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 92/100 ) 

       cena ryczałtowa netto: 731 691 ,81 zł  
       podatek VAT: 168 289,11 zł 
 
W tym za wykonanie: 
1) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gmina 
Sitkówka-Nowiny 
Kwota brutto: 790 311,75 (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta jedenaście 
złotych 75/100 ) 
Netto w zł: 642 529,88 (słownie złotych: sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia 
dziewięć złotych 88/100) 
podatek VAT 147 781,87 (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 
jeden złotych 87/100 ) 
 
2) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa)                   
w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny 
Kwota brutto: 109 669,17 (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych 17/100) 
Netto w zł: 89 161,93 (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 
93/100 ) 
podatek VAT 20 507,24 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset siedem złotych 24/100) 

 
Powyższy błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę ma charakter oczywisty i bezsporny, 
polega bowiem na uzyskaniu nieprawidłowego działania arytmetycznego, a w szczególności z 
błędnego zsumowania wartości podatku VAT dla poszczególnych zadań. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                        
(Dz. U z 2018r, poz. 1986 ze zmianami ) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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