
nie nalezy utozsamiac Z zakresem dzialalnosci uwidocznionym w dokumentach rejestrowych

podmiotu (wypisie z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, odpisie z rejestru przedsiebiorców KRS).

Dla potrzeb rejestracji uzywa sie okreslenia dzialalnosci przez wskazanie klasy Polskiej Klasyfikacji

Dzialalnosci, która sluzy glownie do celów statystycznych i nie stanowi podstawy do stwierdzenia, czy

wykonawca posiada uprawniania do wykonywania danej dzialalnosci, czy tez nie"

Jednoczesnie "Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy wiaze sie bezposrednio z dysponowaniem

przez 1-rykonawcówodpowiednim know-how, znajomoscia technologii czy metodologii, w jakiej

wykonane ma byc zamówienie itp., oraz wiedza (kwalifikacjami) osób. Które bezposredni beda

wykonywac zamówienie. Niezbedne doswiadczenie wykonawcy nalezy rozumiec jako potwierdzone w

praktyce posiadanie umiejetnosci w zakresie 1-rykonywaniadanego rodzaju zamówienia. Warunek

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ma szczególne znaczenie w przypadku

zamówien obejmujacych uslugi, w tym uslugi intelektualne . Zamawiajacy stawia tu warunek

przedstawienia zespolu o odpowiednich kwalifikacjach. Przez odpowiednie kwalifikacje nalezy

rozumiec zarówno niezbedne uprawnienia do dokonywania danych czynnosci ( gdy ustQ1-rynakladaja

obowiazek posiadania takich uprawnien, np. uprawnienia bieglego rewidenta), jak i posiadanie

odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia osób wykonujacych okreslone czynnosci. "(Stachowiak

M.,Komentarz do art. 232 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych-

Dz.U.06.164.1163)

MENTOR S.A. jest Spólka posiadajaca doswiadczenie w przeprowadzaniu audytów

zewnetrznych wspólfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej oraz zatrudnia osoby o

odpowiednich umiejetnosciach i doswiadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu oraz wiedzy z

zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych, zapewniajac przeprowadzanie audytu zewnetrznego

przez zespól, w sklad którego wchodzi co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia bieglego

rewidenta. Jednak nie jest to podmiot spelniajacym warunki z art. 10 ust.l ustawy o bieglych

rewidentach i ich samorzadzie.

Uzycie w Opisie warunków udzialu w postepowaniu sfonnulowania, ze warunek spelnia ci

Wykonawcy, którzy posiadaja uprawnienia do badania sprawozdan finanso1-rychokreslonych wart.

10 ust. 1 ustawy z 13 pazdziernika 1994r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie (Dz.U. z 2001

roku Nr 31, poz. 359 z pózno zm.) " powoduje,ze do przetargu moga stawac jedynie enumeratywnie

wymienione podmioty, tj. :

,,1) biegli rewidenci prowadzacy dzialalnosc gospodarcza ... we wlasnym imieniu i na wlasny

rachunek,

2) spólki cywilne, spólki jawne, spólki partnerskie lub spólki komandytowe z wylacznym udzialem

bieglych rewidentów,

3) osoby prawne, które spelniaja lacznie nastepujace 1-rymagania:

a) zatrudniaja do badania sprawozdanfinansowych bieglych rewidentów,


