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Warszawa, dnia 12 marca 2018 r.

BDG-WZPU.251.54.2018.1.MG

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Pytanie nr 1:
W zapytaniu mowa jest o „audycie/analizie kluczowych przewoźników kolejowych”. Prosimy 
o informację ilu przewoźników będzie do analizy?
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada, że badaniu mogą podlegać przewoźnicy kolejowi, których udział 
w rynku przewozów pasażerskich lub towarowych stanowi co najmniej 10%. Z uwagi 
na to kryterium przewidywana liczba badanych podmiotów nie powinna być wyższa niż 7.
Pytanie nr 2:
W opisie zakresu prac mowa jest o „wytycznych dla przedsiębiorstw kolejowych dotyczących 
spełnienia wymogów w zakresie oddzielnej sprawozdawczości finansowej …”. Jakich pozycji 
rachunku zysków i strat oraz bilansu mają dotyczyć wytyczne? W szczególności czy dla 
bilansu wystarczające będzie przygotowanie wytycznych w zakresie majątku trwałego oraz 
kapitału pracującego?
Odpowiedź:
Szczegółowy zakres wytycznych zostanie uzgodniony w toku realizacji zamówienia 
na podstawie rekomendacji Wykonawcy w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu 
zostały spełnione wymagania dotyczące rozdzielności rachunkowej określone w ustawie 
o transporcie kolejowym.
Pytanie nr 3:
Czy Wykonawca może w celu spełnienia wymagań pkt. 7.4 specyfikacji, wykazać zlecenia 
wykonane przez inną spółkę z Grupy Kapitałowej EY Polska? Czy w takiej sytuacji 
Wykonawcą w przetargu musi być konsorcjum firm – jeśli tak to jakie formalności będą 
wymagane w ramach oferty?
Odpowiedź:
W przypadku gdy ofertę chce złożyć grupa kapitałowa, Wykonawcą zamówienia powinno 
być konsorcjum spółek, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W ramach oferty 
należy wówczas przedłożyć umowę konsorcjum. Zamawiający uzna, że Wykonawca 
(konsorcjum) spełni wymagania określone w pkt 7.4 zapytania ofertowego w przypadku gdy 
przynajmniej jeden członek konsorcjum spełnia te wymagania.
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Pytanie nr 4:
Prosimy o doprecyzowanie następującego wymogu: Wykonawca zapewni w formie 
oświadczenia, iż czynności podlegające zamówieniu przeprowadzi biegły rewident zgodnie 
z wymogami, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Odpowiedź:
Istotnym dla Zamawiającego jest to, aby faktycznymi wykonawcami zamówienia były osoby 
posiadające uprawnienia biegłego rewidenta. Powołanie przez Wykonawcę zespołu 
do realizacji zamówienia, którego członkiem będzie biegły rewident, nadzorujący pracę 
zespołu, nie spełnia oczekiwania Zamawiającego. Dodatkowo, w przypadku gdy biegły 
rewident spełnia kryteria niezależności określone w art. 69 – 73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ale nie jest 
zatrudniony przez podmiot uprawniony do badania, powinny zostać spełnione inne warunki  
współpracy z podmiotem uprawnionym do badania, określone w art.  3 ust. 2 ww. ustawy.
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