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INO.272.86.P.20 

 
Wykonawcy,  
Wszyscy którzy złożyli ofertę w postępowaniu  
Strona Internetowa Zamawiającego 

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.86.P.20 na: 
„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Bolechowice, gm. 
Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” 
               

 
Zawiadomienie o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty  
 

Na mocy  87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                       
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z p.zm.) Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie innych 
omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, w ten sposób, że: 

 
W ofercie Wykonawcy KBM SIECI S.C. ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce  
 
Jest: 
 
7. Jednocześnie oświadczamy że: 

f) Zobowiązuję/jemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 16.11.2020r. 
 
Powinno być: 
 
 7. Jednocześnie oświadczamy że: 

f) Zobowiązuję/jemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 11.12.2020r. 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że: 

1) zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,  

2) na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej,  

3) oferta nie podlega odrzuceniu zarówno w przypadku czynnej akceptacji dokonania 
poprawienia innej omyłki, poprzez wyrażenie zgody, jak i bezczynności wykonawcy wobec 
zawiadomienia zamawiającego o poprawieniu w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 Pzp.  
 
 

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
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