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Puławy dnia 11.08.2010r. 

Poniżej pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego dot. SIWZ. 
 
Pytanie: 
 

1. Czy osobą uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy może być upoważniony 
notarialnie członek zarządu samodzielnie? 

2. Kto to jest upoważniony przedstawiciel firmy? (załącznik nr 2 do SIWZ) 
3. Kto to są osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy? (załącznik nr 7 do SIWZ) 

 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ będzie wymagał podpisania dokumentów do oferty, przez 
osobę umocowaną zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki. Zasady reprezentacji spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością wynikają wprost z treści odpisu KRS Spółki. Zatem jeżeli w 
treści działu 2 rubryce 1 została przewidziana jednoosobowa reprezentacja prezesa zarządu, ma 
on prawo umocować inną osobę do występowania w imieniu spółki samodzielnie. Wystarczy 
oświadczenie w formie pisemnej , nie jest do tego wymagana forma notarialna i w takim 
przypadku nie jest konieczne również współdziałanie prezesa z innym bądź innymi członkami 
zarządu czy prokurentem.  
Należy jednak zaznaczyć, że szczegółowa odpowiedź dotycząca konkretnie osób wskazanych w 
zapytaniu nie mieści się w katalogu pytań do specyfikacji i stanowiłaby wstępną ocenę oferty 
przed jej faktycznym złożeniem, co  stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania 
wykonawców wyrażonej w art. 7 ustawy Pzp. W tym zakresie Wykonawca winien poprosić o 
poradę we własnym zakresie. 
 
Pytanie: 
 
 Czy rachunek zysków i strat spółki za 2009 rok będzie honorowany? 
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Pzp honorowane będzie sprawozdanie 
finansowe lub inne dokumenty, które określają obroty oraz zobowiązania i należności, ale 
dotyczy to jedynie podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego. 
Zatem, jaki dokument Wykonawca ma obowiązek złożyć zależy od Jego własnej analizy 
prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązków wynikających w tym zakresie z ustaw 
szczególnych.  
Zgodnie z treścią art. 45 ust 2 ustawy o rachunkowości  

 
2. Sprawozdanie finansowe składa się z: 

 1) bilansu; 
 2) rachunku zysków i strat; 
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 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
Zatem w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 
rachunek zysków i strat nie wystarczy. Ponadto zgodnie z treścią art. 228 kodeksu spółek 
handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością należy zatwierdzanie  sprawozdania finansowego za ubiegły rok, zatem 
należy przyjąć, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek sporządzania 
sprawozdania finansowego. 
 
Pytanie: 
 
Czy z KRK mają być zdobyte zaświadczenia nt wszystkich osób wymienionych w aktualnym 
KRS? (prezes + członkowie zarządu), czy tylko prezes? 
 
Odpowiedź:  
 
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy Pzp aby wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie 
opisanym w zapytaniu wymagane jest KRK każdego z urzędujących członków zarządu osoby 
prawnej. 
 
Pytanie: 
 

Czy jeśli robimy poświadczenie któregoś z dokumentów „za zgodność z oryginałem” to kto może 
poświadczać (osoba upoważniona notarialnie, nasz specjalista księgowo finansowy)?  
 
Odpowiedź:  
 
Zgodnie z treścią pkt  VIII. 12 – 4 akapit- specyfikacji istotnych warunków zamówienia, każdy 
dokument dołączony do oferty w formie kopii powinien być potwierdzony za zgodność z 
oryginałem przez osobę umocowaną do występowania w imieniu wykonawcy. Może to być osoba 
figurująca w KRS, zawsze zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, albo 
prawidłowo ustanowiony pełnomocnik. 
 

 

Jolanta Kobus 

Przewodnicząca 

Komisji Przetargowej  


