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INO.272.84.P.19  
 

Wykonawcy,  
Wszyscy którzy złożyli ofertę w 
postępowaniu  
Strona Internetowa Zamawiającego 

 

Zawiadomienie o stwierdzonych omyłkach 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.84.P.19 na: 
„Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, 
Gmina Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj – wybuduj 
 

Na mocy art. 87 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                
( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 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: TRASBUD BUDOWNICTWO T.MICHALSKI, R.MAJCHRZYK SP.J,                             
Ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn 
 
Jest:   
 
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istot-
nych warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ za cenę ryczałtową brutto  
 
(łącznie z podatkiem VAT):  2 479 176,36 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i 36/100)  
cena ryczałtowa netto: 2 015 590,54 zł  
podatek VAT: 463 585,82 zł  
 
W tym za wykonanie:  
1) Koncepcji wraz z projektem zagospodarowania terenu  
Kwota brutto: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)  
Netto w zł: 24 390,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 
24/100)  
podatek VAT 5 609,76 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 76/100) 
 
2) Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwole-

niu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  
Kwota brutto: 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  
Netto w zł: 203 252,03 zł (słownie złotych: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 
03/100)  
podatek VAT: 46 747,97 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem 
złotych 97/100)  
 
3) Robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą  
Kwota brutto: 2 199 179,36 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
siedemdziesiąt dziewięć złotych 36/100)  
Netto w zł: 1 787 950,70 zł  (słownie złotych: jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt złotych 70/100)  
podatek VAT: 411 228,66 zł (słownie złotych: czterysta jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 
złotych 66/100) 
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Powinno być: 
 
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istot-
nych warunków zamówienia i załącznikami do SIWZ za cenę ryczałtową brutto  
 
(łącznie z podatkiem VAT):  2 479 179,36 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 36/100)  
cena ryczałtowa netto: 2 015 592,97 zł  
podatek VAT: 463 586,39 zł  
 
W tym za wykonanie:  
1) Koncepcji wraz z projektem zagospodarowania terenu  
Kwota brutto: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)  
Netto w zł: 24 390,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 
24/100)  
podatek VAT 5 609,76 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 76/100) 
 
2) Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwole-

niu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  
Kwota brutto: 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  
Netto w zł: 203 252,03 zł (słownie złotych: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 
03/100)  
podatek VAT: 46 747,97 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem 
złotych 97/100)  
 
3) Robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą  
Kwota brutto: 2 199 179,36 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
siedemdziesiąt dziewięć złotych 36/100)  
Netto w zł: 1 787 950,70 zł  (słownie złotych: jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt złotych 70/100)  
podatek VAT: 411 228,66 zł (słownie złotych: czterysta jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 
złotych 66/100) 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                              
(Dz. U z 2019r, poz. 1943 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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