DR.0820.3.2021
numer postępowania DAZ/ZP/1/2021

Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r.

Do uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.),
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty
214.000 euro, pn. „Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań
finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2020-2021”
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na zapytania i wnioski Wykonawców do treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ),
które wpłynęły do ww. postępowania, zgodnie z poniższym:
Pytanie/Wniosek nr 1:
Biorąc pod uwagę przedstawiony w zaproszeniu termin realizacji prac dotyczących badania
sprawozdania finansowego za rok 2020 - do 30 marca 2021, uprzejmie prosimy o informację,
czy dopuszczacie Państwo przesunięcie przeprowadzenia badania za rok 2020 na okres
późniejszy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym przez Wykonawcę
zakresie.
Pytanie/Wniosek nr 2:
Zwracamy się o zmianę treści SWZ mającą przełożenie na zmianę treści „projektowanych
postanowień umowy”.
Wnosimy o zmianę treści SWZ w rozdziale III punkt 1 oraz rozdziale VII punkt 1 b), niniejszym
proponujemy następującą treść punktów:
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Rozdział III punkt 1 a)
a) badania rocznych sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej
„Fundusz”, „BFG”) za lata 2020-2021 (tj. za 2020 r. oraz 2021 r.), obejmującego następujące
etapy:
 badanie wstępne za każdy rok obrotowy, które powinno zakończyć się:
• podczas badania za 2020 r. – według harmonogramu uzgodnionego w trybie roboczym
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca;
• podczas badania za 2021 r. – do dnia 31 grudnia roku 2021 r. Wykonawca przekaże
Funduszowi w formie pisemnej informację zawierającą podsumowanie oraz wnioski z
badania wstępnego do dnia 31 grudnia 2021 r. roku;
 badanie zasadnicze, które zakończy się wydaniem sprawozdania z badania oraz
ewentualnie przedstawieniem rekomendacji w formie listu skierowanego do Zarządu
Funduszu w terminie:
• podczas badania za 2020 r. – do 30 kwietnia 2021 r.;
• podczas badania za 2021 r. – do 15 marca 2022 r.
Rozdział VII punkt 1 b:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:
b) w zakresie badania zasadniczego sprawozdania finansowego BFG:
• za rok obrotowy 2020 - wydanie sprawozdania z badania oraz ewentualnie
przedstawienie rekomendacji w formie listu skierowanego do Zarządu Funduszu
w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
• za rok obrotowy 2021 – wydanie sprawozdania z badania oraz ewentualnie
przedstawienie rekomendacji w formie listu skierowanego do Zarządu Funduszu
w terminie do 15 marca 2022 r.
Powyższe zmiany powinny mieć również
postanowieniach umowy w paragrafie 6 ustęp 1.

odzwierciedlenie

w

projektowanych

Ponadto wnosimy o zmianę terminu wskazanego w paragrafie 6 projektowanych postanowień
umowy ustęp 2.2 a) na do dnia 26 kwietnia 2021 r. w przypadku badania za 2020 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym przez Wykonawcę
zakresie.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców.
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