
PZZ.252.1.2018 

Pytania Wykonawców do treści  ogłoszenia o zamówieniu w  postępowaniu dotyczącym świadczenia usługi pełnej, 

całodobowej ochrony osób i mienia w obiekcie Radia Lublin S.A. 
 

Strona 1 z 1  

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 750 000 euro i powyżej 

30 000 euro określonego jako „Świadczenie usługi pełnej, całodobowej ochrony 

osób i mienia w obiekcie Radia Lublin S.A.” – numer sprawy: PZZ.252.1.2018. 

Treść pytania Nr 1: 

W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu 

będzie badał cenę każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów 

uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę/minimalną 

stawkę godzinową, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający 

weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie/minimalna stawka 

godzinowa nie będą pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez 

pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo 

inne koszty, np. koszty szkoleń? 

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi                            

w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS 

mają obowiązek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez 

przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki naganne, zagrożone sankcjami, 

ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki 

godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze 

sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. 

Treść pytania Nr 2: 

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza by pracownicy poza 

wypracowaniem norm wynikających ze stosunku o pracę  wypracowali  dodatkowe 

godzin w ramach umowy cywilnoprawnej ? 

Treść pytania Nr 3: 

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej,               

w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 

106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.           

z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu 

rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., 

Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

…………… 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 

zmianie ww. adresu mailowego. 

Treść pytania Nr 4: 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby 

posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności? 


