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Opis przedmiotu zamówienia 

 
PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO I KOŃCOWEGO AUDYTU FINANSOWEGO PROJEKTU: 

 „ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO  
W AGOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI  

I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ” 
 

I. UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi okresowego i końcowego audytu finansowego Projektu KIK/22 pn. „Rozwój systemu 
publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej obejmującego okres od 01.06.2014 do 28.02.2017. 

2. Wartość projektu objęta okresowym i końcowym audytem finansowym: 
a) Całkowita wartość projektu: 146 378 810,15 PLN 
b) Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 119 007 296,42 PLN 
c) Wartość współfinansowania ze środków SPPW: 76 531 655,88 PLN 

3. Celem audytu finansowego Projektu jest wyrażenie pisemnej opinii na temat tego, czy sprawozdania finansowe zostały przygotowane 
pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej (ISA 200, punkt 3). 

4. Instytucja Audytująca przeprowadzi audyt finansowy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) wydanymi 
przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej [International Auditing and Assurance Standards Board] (IAASB) 
Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w celu osiągnięcia uzasadnionego zapewnienia, że sprawozdania finansowe jako całość 
są wolne od znaczących błędnych oświadczeń, niezależnie od tego czy wynikających z oszustwa czy błędu (ISA 200 punkt 11a). 

5. Audyt finansowy zostanie dokonany w odniesieniu do działań realizowanych przez Instytucję Realizującą (Zamawiającego). 

6. Instytucja Audytująca sprawdzi czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność 
są zgodne z wymaganiami zawartymi w Umowie w sprawie Realizacji Projektu z dnia 26.06.2012 (z późn. zm.), czy są poparte 
odpowiednimi dokumentami finansowymi. Instytucja Audytująca dokona weryfikacji, o której mowa na podstawie ksiąg rachunkowych  
i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi 
załącznikami finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz 
prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. 
dokumentów. 

7. Instytucja Audytująca weźmie pod uwagę wyniki wszelkich poprzednich audytów i kontroli projektu. 

8. Instytucja Audytująca weźmie pod uwagę dodatkowe wymagania sugerowane przez Krajową Instytucję Koordynującą (Ministerstwo 
Rozwoju) lub stronę szwajcarską. 

9. Raport z finansowego audytu okresowego i końcowego w języku polskim, zawierający wnioski, zalecenia pokontrolne i rekomendacje  
w języku polskim i angielskim, należy przedstawić w terminie nie późniejszym niż do 31.05.2017 r. Termin, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim obejmuje także procedurę odbioru, o której mowa w § 6 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 3). 

10. Poza raportem z audytu sprawozdania finansowego Instytucja Audytująca dostarczy Zamawiającemu informacje odnośnie wszelkich 
znaczących wad rachunkowości i wewnętrznych systemów kontroli wykrytych przez Instytucję Audytującą. 

11. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim. 

12. Szczegółowy opis Projektu, zawierający w szczególności cele Projektu znajduje się na stronie internetowej Projektu: http://www.wkd-
sppw.eu/index.php/pl/. 

13. Wykonawca, a także osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu, muszą spełniać warunek bezstronności i niezależności  
w stosunku do Zamawiającego.  
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