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Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omylek,
o ktrfrych mowa w art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamriwierfl publicznych

Dotyczy: zam6wienia na dostawg artykul6w i 1ek6w stomatologicznych

Zamawtajqcy dtztalaj4c na podstawie ar1. 87 ust. 2 ustawy z dnia29 sIycznia2004 r. Praryo zam6wieh
publicznych (Dz. U. 22017 r.poz.1579 ze zm.) informuje Paristwa o poprawieniu omylpk
w formularzu asortymentowo-cenowym (zalqczniknr 2 do SIWZ) w nastgpuj?c).m spos6b:

Dotyczy czg5ci 1 - artykuly stomatologiczne:
. fiTmaMEDITRANS Sp. zo.o. sp.k.,25-108 Kielce, ul. Podlasie 16c

W ofercie na dostawg artykul6w i lekow stomatologicznych w czgSci 1 Wykonawca podhl N4czn1 ceng:

48 348,00 zlbnfito.

Po zastosowaniu dzialanrachunkowychzgodnie z atl'.87 ust. 2 pkI2Pzp cena oferty po'lvinna wynosi6
48 340,78 zlbnfito.

Uzasadnienie:

Wykonawcapodal w formularzu asortyrnentowo-cenowym kwoty netto, od kt6rych blgdnie obliczyl
warto6i netto, warloS6 podatku vat oraz warto66 brutto oruzblgdnie zsumowal te wartoSci.Wyzej
wymieniona oczywista omylka rachunkowazostala poprawiona w ofercie zgodnie z zasadami art.87
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zam6wienpublicznych zuwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.

Dofyczv czeSci 2 - leki stomatologiczne:

o firma,,UNIMED" Specjal styczne Zaopaffzenie Medyczne Sniadach ElZbreta,18-400 N,om?a,

ul. Senatorska 18

W ofercie na dostawg artykul6w i lek6w stomatologicztych w czgSci 2 Wykonawca podal lqczna, ceng:

46 515.07 z-Lbrutto.

Pozastosowaniudzialanrachunkowychzgodniezart. STust.2pkt2Pzpcenaofertypowinnawynosii
na l4czn4 ceng: 47 348,83 z\ brutto.

o FirmaKol-Dental Sp. z o.o. sp.k. ul. Cylichowska6,04-769Warszawa,

W ofercie na dostawg artykul6w i lek6w stomatologicznych w czgsci 2 Wykonawca podal l4czn4 ceng

48 507,78 zlbnfito.

Do wszvstkich Wvkonawc6w



Po zastosowaniu dzialanrachunkowych zgodnie z art.87 ust. 2 pkI2 Pzp cenaoferty powinna wynosii
naN1czn1 ceng 48 507,79 zlbrutto.

Uzasadnienie:
W wyzej wyrnienionych ofertach btgdy rachunkowe popelnione przez Wykonawc6w maj4 charakter
oczywisty i bezspomy, polegajqbowiem na uzyskaniu nieprawidlowego wlmiku dziaNaria
arytmetycznego, przy podaniu w ofercie prawidlowo wyiiczonej kwoty netto oraz brutto, blgdnie
szumowano wartoSci netto i brutto.


