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Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania pn.:  

Badanie sprawozdania finansowego wraz z audytem prawidłowości ustalenia wynagrodzenia 

za rok obrotowy 2017r. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy badanie jest obligatoryjne (czy wynika z ustawy o rachunkowości)? 

Bo jeśli tak, to zapytanie ofertowe powinno uwzględniać badanie na 2 kolejne lata (art. 66 ust.5 

ustawy o rachunkowości ). 

Ponadto teraz: Wynikiem przeprowadzonego badania będzie przedłożenie Sprawozdania z 

badania zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu finansowym lub 

odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym 

Sprawozdaniu finansowym  ( a to wynika z nowej ustawy o biegłych rewidentach i zmienionej w 

związku z tym ustawy o rachunkowości). 

 

Proszę jeszcze raz przeanalizować zapytanie ofertowe. 

 

Odpowiedź:  

W związku z powyższym zapytaniem, Zamawiający zmienia: 

Nazwę postępowania na: 

Badanie sprawozdania finansowego wraz z audytem prawidłowości ustalenia wynagrodzenia. 

 

1. Zamawiający zmienia pkt. 3.1. Siwz – opis  i nadaje mu brzmienie: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania 

finansowego Zamawiającego, za rok obrachunkowy 2017 i za 2018 r. 

 

2. Zamawiający zmienia pkt. B Siwz – Tytuł Części B  i nadaje mu brzmienie:  

Część B - Audyt prawidłowości ustalenia stawki rekompensaty z tytułu świadczenia usługi 

publicznego transportu zbiorowego, otrzymywana na podstawie umowy wykonawczej z 

Gminą Łomianki za rok 2017 i 2018. 

 

3. Zamawiający zmienia pkt. 5.1. Siwz i nadaje mu brzmienie:  

5.1. Termin wykonania opracowania - za każdy rok oddzielnie. Za rok 2017 do 31 

marca 2018r., a za rok 2018 do 31 marca 2019. 
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4. Zamawiający zmienia pkt. 5.2. Siwz i nadaje mu brzmienie:  

Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy – po wykonaniu usługi, za każdy rok 

obrachunkowy oddzielnie, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

5. Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 3 – wzór umowy poprzez: 

a) Zmienia się zapisy  § 1 – przedmiot umowy, wstęp, i nadaje mu brzmienie: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania 

finansowego Zamawiającego, za rok obrachunkowy 2017 i za 2018 r. Opisanego 

jako Cześć A. 

Przedmiotem zamówienia jest również audyt prawidłowości ustalenia stawki 

rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego, 

otrzymywana na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Łomianki za rok 2017 i 

2018, opisanego jako część B. 

b) Zmienia się zapisy  § 1 – przedmiot umowy, pkt 1. i nadaje mu brzmienie:  

1. Badanie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jedn.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 1047 ze zm.)  - dalej „ustawa o rachunkowości”; 

2) ustawą z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) – 

dalej „ustawa o biegłych rewidentach”. 

3) krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 

c) Zmienia się zapisy  § 4 – Terminy wykonania i warunki płatności, i nadaje mu 

brzmienie: 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – sprawozdanie za każdy rok oddzielnie. 

Za rok 2017 do 31 marca 2018r., a za rok 2018 do 31 marca 2019. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu opinię wraz z raportem z badania w ilości 4 egzemplarzy 

w wersji papierowej oraz 1 egz. na płycie CD lub mailem. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę będącą przedmiotem 

umowy, za każdy rok oddzielnie kwotę netto:  .................... zł,  

kwota brutto: .................... zł.    

Kwota łączna do zapłaty za całość przedmiotu umowy netto:  .................... zł,  

kwota brutto: .................... zł.    

 

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert: do 18.10.2017r. do godz. 10:00.  

 

Wyjaśnienia należy traktować jako integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz bez zmian. 


