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INO.272.1.P.18 

Wykonawcy,  

Wszyscy którzy złożyli ofertę w postępowaniu  

Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.1.P.18 na: 
„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5 wraz z budową oświetlenia ulicznego 
drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11 w obrębie geodezyjnym 0015 
Szewce - ul. Kwarcytowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny” – etap I 

 
 

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej 
 

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 
pisarskich, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1 Pzp w następujący sposób: 

 
 
W ofercie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. , Ul. Kolejowa 28,   
05-300 Mińsk Mazowiecki , Oddział Robót Drogowych w Kielcach, Ul. Składowa 2, 26-052 
Nowiny  
 
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) 914 534,06 zł (słownie złotych: dziewięćset czternaście tysięcy pięćset 
trzydzieści cztery złote  06/100 ) 

       cena ryczałtowa netto: 743 523,63 zł  
       podatek VAT: 171 010,43 zł 
 
W tym za wykonanie: 
1) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 319/7, 318/5 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, 

gmina Sitkówka-Nowiny  
Kwota brutto: 751 253,32 słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
trzy złote 32/100). 
Netto w zł: 140 478,26  (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 
złotych  26/100) 
podatek VAT 610 775,06  (słownie złotych: sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 
złotych  06/100)   
 
2) Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11                          

(ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny  
Kwota brutto: 163 280,74 (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt 
złotych 74/100)  
Netto w zł: 132 748,57 (słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem 
złotych 57/100) 
podatek VAT 30 532,17 (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 17/100 ) 
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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) 914 534,06 zł (słownie złotych: dziewięćset czternaście tysięcy pięćset 
trzydzieści cztery złote  06/100 ) 

       cena ryczałtowa netto: 743 523,63 zł  
       podatek VAT: 171 010,43 zł 
 
W tym za wykonanie: 
1) Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 319/7, 318/5 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, 

gmina Sitkówka-Nowiny  
Kwota brutto: 751 253,32 słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
trzy złote 32/100). 
Netto w zł: 610 775,06  (słownie złotych: sześćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 
złotych  06/100)   
podatek VAT: 140 478,26  (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 
złotych  26/100) 
 
2) Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11                          

(ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny  
Kwota brutto: 163 280,74 (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt 
złotych 74/100)  
Netto w zł: 132 748,57 (słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem 
złotych 57/100) 
podatek VAT 30 532,17 (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 17/100 ) 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Wykonawca w formularzu ofertowym omyłkowo wpisał dwie wartości: wartość podatku VAT jako 
kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie przebudowa drogi gminnej na działkach 
nr ewid. 319/7, 318/5 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny . Nie ma wątpliwości , iż 
błędny zapis jest wynikiem wpisania prawidłowych wartości podatku wat i koty netto w nieoptowanie 
wiersze formularza ofertowego .  
 

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

		2019-01-30T14:03:59+0000
	Łukasz Karol Barwinek
	No




