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ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  ZP /2/TR/09, CRZP 39/047/R/09 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na budowę i rozbudowę kanalizacji teletechnicznej oraz budowę  
kabli optotelekomunikacyjnych 144J i 24J na terenie Politechniki Gdańskiej  
przy ul. Siedlickiej, ul. Brackiej, ul. Traugutta w Gdańsku 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 27.02.2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Pytanie 

„1. Czy w związku z tym, iŜ zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 pkt 1) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591) księgi rachunkowe zamyka się na 
dzień kończący rok obrotowy w terminie 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy 2008 (tj. 
31.03.2009), a roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza się nie później niŜ 6 miesięcy od dnia 
kończącego rok obrotowy (tj. do 30.06.2009) wykonawca, którego sprawozdanie za rok 2008 jest 
obecnie na etapie przygotowywania, a więc nie ma fizycznej moŜliwości spełnienia wymogu z pkt VIII 
6.6 SIWZ, moŜe złoŜyć w celu wykazania przychodu netto ze sprzedaŜy (pkt III.3 SIWZ) inne 
dokumenty, tj. sprawozdanie za ostatni zamknięty rachunkowo pełny rok obrotowy (2007) bądź 
sprawozdania F-01 za poszczególne kwartały roku 2008?”. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga aby do oferty był 
załączony „Rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat 
(wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub dokument określający wysokość przychodów 
(wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) –  za ostatni rok obrotowy”. 

 


