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INO.272.24.P.19 

Wykonawcy,  
Wszyscy którzy złożyli ofertę w postępowaniu  
Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.24.P.19 na:  „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka-
Nowiny od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r”.  
 
 

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. 

 
ENERIS Surowce S.A, Ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce 
 
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) 1.078 782,00 (słownie złotych: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy 

siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) 
       cena ryczałtowa netto: 998 872,22 zł  
       podatek VAT: 79 909,80 zł 
 
 
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) 1.078 782,00 (słownie złotych: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy 

siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) 
       cena ryczałtowa netto: 998 872,22 zł  
       podatek VAT: 79 909,78 zł 

 
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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