Szczecin, dnia 16 lipca 2018 r.
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Znak sprawy: IMS/1/2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”).
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami.

PYTANIE 1.
„Dotyczy Rozdziału V. pkt. 2 ppkt 1) a) a4) SIWZ: warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: wskaźnika ogólnego zadłużenia (debt ratio, DR):
Prosimy o potwierdzenie, że przy wyliczeniu wskaźnika ogólnego zadłużenia (DR) Zamawiający przez
„Zobowiązania ogółem” rozumie sumę pozycji: Pasywa poz. B pkt II z Załącznika nr 1 do Ustawy o
Rachunkowości oraz Pasywa poz. B pkt III z Załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przy wyliczeniu wskaźnika ogólnego zadłużenia DR, przez pojęcie
„Zobowiązania ogółem” rozumie sumę pozycji Pasywa poz. B pkt II oraz Pasywa poz. B pkt III z
załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 395) - Zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla
jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

PYTANIE 2.
„Rozdział V ust. 2 pkt. 1 lit. a3) – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, którą pozycję Rachunku zysków i
strat należy przyjąć jako „zysk netto ze sprzedaży”.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że jako „zysk ze sprzedaży netto” rozumie następujące pozycje z Rachunku
zysków i strat w rozumieniu załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2018r., poz. 395) - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym
mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,tj.:

a) wariant kalkulacyjny Rachunku zysków i strat: zysk netto - poz. O
b) wariant porównawczy Rachunku zysków i strat: zysk netto - poz. L.

PYTANIE 3.
„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) jednym z kryteriów ekonomicznych udziału
w postępowaniu jest wskaźnik rentowności sprzedaży netto:
a3) wskaźnik rentowności sprzedaży netto (return of sale, ROS), obliczony zgodnie z wzorem: ROS =
(zysk netto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży)*100% wyniósł na koniec ostatniego roku
obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie
prowadzonej działalności, co najmniej 2,5%.
Rozumiemy, że intencją Zamawiającego wyrażoną w ramach tego kryterium jest weryfikacja
rentowności prowadzonej przez danego oferenta działalności gospodarczej przez pryzmat wyniku
netto (zysku netto) na niej generowanego, tj. po uwzględnieniu wszelkich kosztów prowadzonej
działalności oraz obciążeń podatkowych z nią związanych. Zgodnie z powszechną praktyką miernik ten
jest wyliczany poprzez odniesienie zysku netto za dany okres obrachunkowy (wykazywanego w
rachunku wyników i strat jako wartość wynikowa po uwzględnieniu wszelkich kosztów oraz
opodatkowania) do przychodów netto ze sprzedaży w tym okresie uzyskanych (vide definicja
wskaźnika „ROS” zawarta w przykładowych opracowaniach: Lech Bednarski, Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 lub Maria Sierpińska, Tomasz
Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997).
Prosimy zatem o potwierdzenie poprawności wyliczenia wskaźnika rentowności sprzedaży netto
(return of sale, ROS) na potrzeby postępowania prowadzonego przez Zamawiającego jako:
(zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100%”.

Odpowiedź:
Na potrzeby postępowania przez zysk netto ze sprzedaży Zamawiający rozumie zysk netto według
załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 395) - Zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla
jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, tj.:
a) wariant kalkulacyjny Rachunku zysków i strat: zysk netto - poz. O
b) wariant porównawczy Rachunku zysków i strat: zysk netto - poz. L
W związku z tym Zamawiający potwierdza, że przez wskaźnik rentowności sprzedaży netto należy
rozumieć: (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) *100 %.

