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Zawiadomienie 
o poprawieniu omyłek rachunkowych 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R 

Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487,8 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica 
- Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248”, (oznaczenie sprawy ZP.271.1.8.2022). 

 

 

        Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w Państwa ofercie.                    
Zamawiający zgodnie z art. Pzp ustawy powołanej na wstępie, dokonał następujących korekt w kosztorysie ofertowym                                  
z uwzględnieniem w treści Formularza oferty konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek jn: 

 

1.  
Według  Kosztorysu ofertowego  (Załącznik Nr 2 do SWZ) 
      - jest : 
      Suma  netto-            16.953.666,02 
      Podatek VAT -          3.899.343,18 
      Suma brutto-             20.853.009,20 
      - po poprawieniu ma być: 
      Suma  netto-          16.210.988,82 
      Podatek VAT -         3.728.527,43 
      Suma brutto-            19.939.516,25 
 

2.  
Formularz  Oferta  (Załącznik Nr 1 do SWZ): 

1) ust.2  
   - jest:  

    (brutto)  -  20.853.009,20 zł (słownie:   dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych  
20

/100) 
    (VAT)    -    3.899.343,18 zł (słownie:  trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 

18
/100) 

 
 
    

- po poprawieniu ma być: 
   (brutto)   -   19.939.516,25 zł (słownie:  dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 

25
/100) 

   (VAT)     -     3.728.527,43 zł (słownie:  trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 
43

/100) 
 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

Powyższe błędy rachunkowe popełnione przez Wykonawcę mają charakter oczywisty i bezsporny, polegają bowiem na 
uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, w szczególności na błędnym iloczynie wartości netto 
kosztorysu ofertowego, a w konsekwencji stawki podatku VAT oraz wartości brutto. Błędy takiego rodzaju podlegają 
kwalifikacji jako oczywista omyłka rachunkowa, co powoduje konieczność ich poprawienia. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE 

Zgodnie z treścią art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129 ze zm.), Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
 
 

 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz  
tel. 16 621 64 49  wew: 227 
tel. kom.: 730 611 617  
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 

                                                                               
                                                                            

             ……………………..……………………. 
                      Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                             do podejmowania czynności w jego imieniu 
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