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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 oczywistej omyłki rachunkowej 

 
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 
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 IG Piotr Zieliński, ul. G. Zapolskiej 5, 25-435 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) 289 050,00zł 
(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych.) 
cena ryczałtowa netto: 235 000,00 zł, 
podatek VAT:  54 050,00 zł, 

      
w tym: 

 

Zadanie 1. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej  m. Zgórsko, inwestycja na działkach nr 
ewid.  284/1, 315/1, 316/1, Gm. Sitkówka– Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym: 
a) wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 Ø125x11,4mm, za cenę ryczałtową brutto  58 278,61 zł (łącznie z 
podatkiem VAT) (słownie zł: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt  osiem złotych , sześćdziesiąt 
jeden groszy), 
 
b) kanał sanitarny z rur PVC SN8 Ø200x5,9mm, za cenę ryczałtową brutto  80 520,76 zł (łącznie z 
podatkiem VAT) (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia złotych, siedemdziesiąt sześć groszy), 
 
c) rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17, Ø90x5,4mm, za cenę ryczałtową brutto 31 028,81 zł (łącznie z 
podatkiem VAT) (słownie zł: trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych , osiemdziesiąt jeden 
groszy), 
 
d) kompletna przepompownia ścieków tj.: zbiornik żelbetowy Ø1200 z armaturą i pełnym wyposażeniem,  
zasilaniem w energię elektryczną,  układem sterowania i monitoringiem, oraz ogrodzeniem  z siatki  panelowej 
i bramą,  za cenę ryczałtową brutto  89 087,61 zł (łącznie z podatkiem VAT) (słownie zł: osiemdziesiąt 
dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt jeden groszy), 
 
Zadanie 2. Budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej  m. Bolechowice, inwestycja na działkach nr 
ewid. 150/4, 113, Gm. Sitkówka– Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym: 

a) odcinek wodociągu, ONS z rur PE100 SDR11 PN16 Ø40x3,7mm, za cenę ryczałtową brutto 
12 527,95 zł (łącznie z podatkiem VAT) (słownie zł: dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 
złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy , 

b) odcinek kanału sanitarnego, ONS z rur PVC SN8 Ø160x4,7mm, za cenę ryczałtową brutto 
17 606,25 zł (łącznie z podatkiem VAT) (słownie zł: siedemnaście tysięcy sześćset sześć złotych, 
dwadzieścia pięć groszy), 

 
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) 289 049,99zł 
(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych  i 
dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) 
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cena ryczałtowa netto: 234 999,99 zł, 

podatek VAT:  54 050,00 zł, 
      
w tym: 

 
Zadanie 1. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej  m. Zgórsko, inwestycja na działkach nr 
ewid.  284/1, 315/1, 316/1, Gm. Sitkówka– Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym: 
a) wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 Ø125x11,4mm, za cenę ryczałtową brutto  58 278,61 zł (łącznie z 
podatkiem VAT) (słownie zł: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt  osiem złotych , sześćdziesiąt 
jeden groszy), 
 
b) kanał sanitarny z rur PVC SN8 Ø200x5,9mm, za cenę ryczałtową brutto  80 520,76 zł (łącznie z 
podatkiem VAT) (słownie zł: osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia złotych, siedemdziesiąt sześć groszy), 
 
c) rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17, Ø90x5,4mm, za cenę ryczałtową brutto 31 028,81 zł (łącznie z 
podatkiem VAT) (słownie zł: trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych , osiemdziesiąt jeden 
groszy), 
 
d) kompletna przepompownia ścieków tj.: zbiornik żelbetowy Ø1200 z armaturą i pełnym wyposażeniem,  
zasilaniem w energię elektryczną,  układem sterowania i monitoringiem, oraz ogrodzeniem  z siatki  panelowej 
i bramą,  za cenę ryczałtową brutto  89 087,61 zł (łącznie z podatkiem VAT) (słownie zł: osiemdziesiąt 
dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt jeden groszy), 
 
Zadanie 2. Budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej  m. Bolechowice, inwestycja na działkach nr 
ewid. 150/4, 113, Gm. Sitkówka– Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym: 

a) odcinek wodociągu, ONS z rur PE100 SDR11 PN16 Ø40x3,7mm, za cenę ryczałtową brutto 
12 527,95 zł (łącznie z podatkiem VAT) (słownie zł: dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 
złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy , 

b) odcinek kanału sanitarnego, ONS z rur PVC SN8 Ø160x4,7mm, za cenę ryczałtową brutto 
17 606,25 zł (łącznie z podatkiem VAT) (słownie zł: siedemnaście tysięcy sześćset sześć złotych, 
dwadzieścia pięć groszy), 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r, poz. 
1843 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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