
 

 

 

DSR-ZP-III.271.23.2020 

   Łódź, dnia 09.11.2020 r. 
 

 

 

Do wszystkich wykonawców biorących 

udział w postępowaniu 

 
 

Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta 
Łodzi oddzielnie za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2021 wraz z wydaniem przez 
niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy badany rok 
obrotowy”, przekazuje pytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oddzielnie za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 
2021 wraz z wydaniem przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania 
odrębnie za każdy rok obrotowy, proszę o doprecyzowanie jaka ilość jednostek 
(np. procentowo) wchodzących w skład sprawozdania łącznego Miasta Łodzi powinna 
być zbadana w każdym roku.  
 W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, jest mowa: „odpowiednia ilość 
jednostek wynikająca z obowiązujących standardów…”,  a z kolei w pkt I, ppkt 1.3.6. Umowy 
o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi …: „sprawozdania 
finansowe dodatkowo wybranych w każdym badanym roku obrotowym jednostek 
budżetowych (w tym Urzędu Miasta Łodzi) i samorządowego zakładu budżetowego 
zamieszczonych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy …”. 
 
Odpowiedź 

W każdym badanym roku obrotowym, Wykonawca powinien zbadać odpowiednią ilość 

jednostek budżetowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego Miasta Łodzi (w tym 

Urząd Miasta Łodzi i samorządowy zakład budżetowy), zgodnie ze standardami 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Wykaz wszystkich jednostek stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszej umowy. 
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Pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego 

stanowią integralną część SIWZ. 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ 
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a tym samym zmienia Ogłoszenie 
o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

           
    
 
 
 
       z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

       ROMAN CIEŚLAK 
        /podpis nieczytelny/ 

                         Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 

 

 

Otrzymują: 

Wykonawcy, wg rozdzielnika. 

 
Zamieszczono: 

strona internetowa Zamawiającego 
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/  
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