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Łódź, dnia 20.04.2022 r. 

ŁKA.ZIZ.271.118.2022 

(Nr rej. 521/2022) 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego 

 

 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie ksiąg 

rachunkowych Zamawiającego wraz z bieżącym doradztwem podatkowym oraz 

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia 

badania przez biegłego rewidenta (ŁKA.ZIZ.271.118.2022) 

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. wpłynęły 

następujące zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu i udziela na nie następujących 

wyjaśnień: 

1. „…zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 3 Ustawy o doradztwie podatkowym, biuro rachunkowe 

nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa podatkowego.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu ŁKA 

dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 

1. Zamawiający dokonuje zmiany nazwy Postępowania w całym Ogłoszeniu o zamówieniu, 

nadając mu nowe, następujące brzmienie: „Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego 

oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania 

przez biegłego rewidenta.” 

2. Akapit pierwszy pkt. III.1 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz 

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez 

biegłego rewidenta.” 
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3. Pkt. XV.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2.1. miesięczny ryczałt za prowadzenie ksiąg rachunkowych,” 

4. Pkt. XVII.2. Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Za cenę brutto oferty zostanie przyjęte wynagrodzenie za świadczenie usług prowadzenia 

ksiąg rachunkowych Zamawiającego w okresie 12 miesięcy powiększone o wynagrodzenie 

z tytułu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia 

badania przez biegłego rewidenta.” 

5. Poz. nr 1 kolumna nr 2 Tabeli Cenowej załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

„Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego” 

6. Akapit pierwszy załącznika nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz 

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez 

biegłego rewidenta.” 

7. Skreśla się w całości pkt. 1. lit. g) załącznika nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

8. §1 ust. 1 załącznika nr  9 do Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi polegające na 

prowadzeniu ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzaniu rocznego sprawozdania 

finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego rewidenta.” 

9. Skreśla się w całości ust. 2. lit. g) w §1 załącznika nr 9 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

10. §3 ust. 1 lit. c) załącznika nr  9 do Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: 

„c) informowania Zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących znanego mu 

zakresu działalności Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów,” 

11. §1 ust. 1 załącznika nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do ogłoszenia 

o zamówieniu  otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. W celu wykonywania Umowy nr …/2022 (zwanej dalej „Umową podstawową”), której 

przedmiotem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego oraz sporządzanie 

rocznego sprawozdania finansowego wraz z obsługą prowadzenia badania przez biegłego 

rewidenta. Administrator działając powierza Podmiotowi przetwarzającemu dokonywanie, 
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w imieniu Administratora, przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach 

określonych w Umowie.” 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), Zamawiający działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu 

ŁKA dokonuje zmiany pkt V Ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie nowego punktu 11, 

w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)”- 

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej bip.lka.lodzkie.pl 

edytowalne wersje Załączników nr 1 – 7 do Ogłoszenia o zamówieniu w brzmieniu uwzględniającym 

zmiany wynikające z niniejszego pisma. 

Mając na uwadze powyższe zmiany Zamawiający działając na podstawie art. 22 ust. 8 

Regulaminu ŁKA przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Modyfikacja treści Ogłoszenia o zamówienia jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją 

uwzględnić w przygotowywanych ofertach. 
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