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Jaworzno, dnia 13.05.2009 

 
 

  
   Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

Sprawa nr 08/2009/EEZP/BL 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
     ograniczonego na „Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu 
  w rachunku bankowym” 

 

ODPOWIEDŹ  NA  PYTANIE  WYKONAWCY 

 
W związku z otrzymanym pytaniem w sprawie Ogłoszenia o zamówieniu – zamówienia 

sektorowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
ograniczonego na „Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu w rachunku 
bankowym”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytanie 
Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego. 
 
Pytanie:  
 
„W nawiązaniu do warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ogłoszenie o zamówieniu pkt. III.2.2. B.2), s. 4, bardzo prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie 
potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej (B.1.1 i B.1.2) wystarczającymi dokumentami 
będą rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta do całego raportu rocznego 
(wersja pdf). Jednocześnie informujemy, Ŝe nasz Bank jest spółką giełdową i wszystkie dane 
finansowe są audytowane oraz podawane do publicznej wiadomości.” 
 

Odpowiedź: 
 
Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. B.1.1. naleŜy przedłoŜyć Rachunek zysków i strat. 
Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. B.1.2. naleŜy przedłoŜyć bilans lub  zestawienie 
zmian w kapitale (funduszu) własnym.  
 
W związku z powyŜszym Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia - Sekcja III,  
ustęp III.2., pkt. III2.2., ppkt. B2., wprowadzając w miejsce zdania „Rachunek zysków i strat wraz 
z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile  
w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu określonego w pkt. B.1.”, zdanie o treści „Rachunek zysków i strat oraz 
bilans lub zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wraz z opinią z badania przez 
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biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w części sprawozdania 
finansowego podlegają badaniu) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt. B.1.” 
 
Do wniosku naleŜy załączyć opinię biegłego rewidenta odnoszącą się do całego sprawozdania 
finansowego.  
 
Załączone dokumenty muszą być przedłoŜone w wersji papierowej, podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  
W przypadku przedłoŜenia kopii dokumentów, kopie muszą być potwierdzone adnotacją  
„za zgodność z oryginałem” przez osoby jak wyŜej. 
  


