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W przypadku Wykonawc6w niezobowipanych do
Zamawiaj4cy, za ,, inne dokumenty" uzna m.in.
Urzgdzie Skarbowym.

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
.D91taw9 energii elektrycznej na potrzeby obiektim Zarz4du Dr6g M-iejskich
w 2021 roku w modelu gieldowym.',
Numer postgpowania ZDMNM|DZV /47 /pN/ 4l /20

Miasto Stoleczne warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art. 3g ust. 1 pkt 1a)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicmych (Dz. tJ. z 2019'r. poz.
1843 ze zm.) odpowiada na p1.t anie zadane przez Wykonawcg.

Pytanie nr l:
Dotyczy rozdzialu 7 SIWZ, ,,warunki udzialu w postgpowaniu i podstawy wyklu czenia,'.
zwracamy sig z zapytariem czy w zwiqa<u z przepisami wprowadzonymi w wyniku
pandemii covlD-lg, dotycz4cymi przesunigcia termin6w zatwierdzenia sprawozdari do
korica wrzesnia 2020t. Qnr.3 ust. 4 Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z drr,all marca2020
r. w sprawie okreslenia innych termin6w wypelniania obowiEzk6w w zakresie ewidencii oraz
w zakresie sporz4dzenia, zar.vdretdzenia, udostgpnienia i przekazania do wlasciwego rejestru,
jednoslki lub organu sprawozdari lub informacji. - Dz.rJ. z 2020, poz. 570) Zarnawiai4cy
przewiduje mo2liwoSi odst4pienia lub modyfikacji wymogu okreSlonego w pkt. j.2.2.1. ?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wprowadza zmian w SIWZ.
Zgodnie z punktem 9.1.2. srwz, w celu potwierdzenia spelniania warunku, o kt6rym mowa
w pkt 7.2.2.1. SIWZ, wykonawca powinien przedstawii czgdci sprawozdania finaasowego
(rachunek zysk6w i strat), w przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, a iezeli
podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przeoisami o rachunkowodci.
r6wnie2 z opinia o czejci badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawcow
niezobowi4zanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokumentow
okeslaj4cych obroty oraz aktywa i zobovti4zana- za ostatnie trzy latg- obrotowe, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnoSci jest k6tszy - za ten okes.
z zal4czonej czgdci sprawozdania finansowego powinno wynika6, 2e sprawozdanie spelnia
wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z drua 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci. ti. ze
sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu - 
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gsQbe. kt6rej powierzono prowadzenie ksiqe rachunkorwch. i kierolvnita iednostki. a ie2eli
iednostka kieruje organ wieloosobowv - przez wsrvstkich 

"rlonk6- teeo oreanu. w
przypadku odmowy podpisu wymagane jest zaL4czenie pisemnego uzasadnienia dolqczonego
do sprawozdania finansowego.
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