
 

Będzin, dnia 06 marca 2023 r. 
Zamawiający: 
Powiat Będziński – Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Będzinie 
ul. 11 Listopada 3 
42-500 Będzin 
      
     

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała  
ul. Zakopiańska 9/312 
30-480 Kraków 

 
Nr postępowania: CKZiU.34.1.01.2023 

Dotyczy postępowania pod nazwą: Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie dla zadania: „Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień 
zwiększających ich szanse na rynku pracy” w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI 
etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie”. 

Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej 

Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 
poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający informuje, że w ofercie złożonej przez wykonawcę  
w postępowaniu na Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Będzinie dla zadania: „Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających 
ich szanse na rynku pracy” w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie 
dla CKZiU w Będzinie”. zamawiający poprawił omyłkę pisarską. 

Miejsce omyłki pisarskiej: Formularz oferty część VII DIAGNOSTYKA SILNIKA Z UKŁADEM ZASILANIA     
COMMON RAIL 

Treść omyłki pisarskiej: „CENA OFERTY  brutto = poz. 1 x 4 osoby  = 10 000,00,-”. 

Zamawiający poprawił omyłkę na: „CENA OFERTY  brutto = poz. 1 x 3 osoby  =   7 500,00,-”. 

Podstawa faktyczna dokonania poprawy omyłki pisarskiej:  
 
Zamawiający w rozdziale 4 SWZ opis przedmiotu zamówienia w pkt 4.9 oraz w Szczegółowym zestawieniu 
ilościowym w odniesieniu do poszczególnych części pkt 4.14 na skutek omyłki pisarskiej wpisana została błędną 
liczbę uczestników kursu – 4. Niezwłocznie po zauważeniu omyłek zamawiający dokonał stosownych poprawek 
oraz sprostowania SWZ odpowiednio zmieniając ogłoszenie o zamówieniu a co za tym idzie wydłużył termin 
składania ofert oraz termin związania ofertą tak aby umożliwić wykonawcom, którzy już złożyli oferty ewentualne 
wycofanie oferty wadliwie złożonej naniesienie poprawek i złożenie jej ponownie, Jednak wykonawca nie może 
ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z błędu zamawiającego. Omyłka w tym kontekście ma więc 
takie znaczenie, że rozbieżność pomiędzy treścią oferty a treścią specyfikacji warunków zamówienia nie wynika 
z celowego działania wykonawcy postąpienia wbrew wymogom zamawiającego, lecz z woli złożenia oferty 
zgodnie z wymogami, połączonego z fałszywym przekonaniem, że składa ofertę zgodną ze specyfikacją warunków 
zamówienia. W praktyce jest to najczęstszy powód przedmiotowych omyłek, żaden bowiem znający procedurę 
zamówień publicznych wykonawca, działający racjonalnie, nie podejmuje wysiłku i nie ponosi kosztów złożenia 
oferty z zamiarem doprowadzenia do jej odrzucenia. Wyrok KIO z 23.05.2017 r., sygn. akt KIO 931/17. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 223 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.” zamawiający wzywa wykonawcę do wyrażenia zgody na 
poprawienie w ofercie omyłki w terminie do 09 marca 2023 r.   

..................................................................... 
      podpis osoby upoważnionej 

https://sip.lex.pl/#/document/539184088?cm=DOCUMENT
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