
1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia zamieszczonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2.1 Zakres prac w ppkt 2 Zamawiający wymaga , aby 
audyty stanowiące część przedmiotu zamówienia realizowane były zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 
Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych do 
opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wskazanie tylko w opisie przedmiotu 
zamówienia, że audyt ma być realizowany w oparciu o wytyczne Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naszym zdaniem jest nie 
wystarczające. 
W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie prawidłowo przygotować oferty bez posiadania 
wiedzy na temat wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zwracamy się z prośbą o dołączenie powyższych wytycznych do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź też wskazanie innej drogi umożliwiającej 
zapoznanie się z nimi. 
 
Ponadto oczekujemy przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 
zmian w ofercie wynikających z doprecyzowania przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, iż „Audyty muszą być 
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.” 
Na prośbę Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że wytyczne zatytułowane są „Wytyczne do 
rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków Funduszu Spójności”. Aktualna wersja pochodzi z 2 maja 2005 i weszła w życie 10 
maja 2005. 
 
Wytyczne wskazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są 
publikowane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w dziale Fundusz Spójności – 
podstrona „Audyt przedsięwzięć Funduszu Spójności”. 
Wytyczne są również zamieszczone na stronie www.funduszspojnosci.gov.pl w dziale 
Dokumenty – podstrona „Wytyczne”. 
Dla wygody Wykonawców Zamawiający zamieścił również wytyczne na swojej stronie 
internetowej www.mpo.torun.pl oraz załączył do niniejszej odpowiedzi. 
 
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe wytyczne obejmują 3 strony merytorycznej treści oraz 
łatwą ich dostępność Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Ponadto 
Zamawiający zwraca uwagę, iż sformułował wymaganie wykonywania badania sprawozdania 
finansowego oraz audytu finansowego przez biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie biegli rewidenci 
obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe według zasad określonych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów. W roku 2005 i 2006 w ramach obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego przewidziano moduł „Środki unijne przedmiotem badania 
biegłego rewidenta”. Wykonawca nie powinien zatem napotkać trudności w przygotowaniu 
oferty z racji znajomości przedmiotu w środowisku biegłych rewidentów. 
 


