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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 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 Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, 
Oblęgorek, Ul. Henryka Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn  
 
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) 692 701,37 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
siedemset jeden złotych 37/100 ) 

       cena ryczałtowa netto: 563 171,85 zł  
       podatek VAT: 129 529,53 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: 590 885,69 słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt 
pięć złotych 69/100). 
Netto w zł: 480 394,87 (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 
złote  87/100) 
podatek VAT 110 490,82  (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 
82/100)   
 
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: 101 815,69 (słownie złotych: sto jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 69/100)  
Netto w zł: 82 776,98 (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć 
złotych 98/100) 
podatek VAT 19 038,71 (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych 71/100 ) 
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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) 692 701,38 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
siedemset jeden złotych 37/100 ) 

       cena ryczałtowa netto: 563 171,85 zł  
       podatek VAT: 129 529,53 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: 590 885,69 słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt 
pięć złotych 69/100). 
Netto w zł: 480 394,87 (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 
złote  87/100) 
podatek VAT 110 490,82  (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 
82/100)   
 
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: 101 815,69 (słownie złotych: sto jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 69/100)  
Netto w zł: 82 776,98 (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć 
złotych 98/100) 
podatek VAT 19 038,71 (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych 71/100 ) 
 

 
 

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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