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O zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych 
i praktycznych konsekwencjach tych zmian 

dla przedsiębiorstw społecznych 
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Źródła	społecznie	odpowiedzialnej	współpracy	

• Kontekst	Unii	Europejskiej-	kierunki	zmian	w	prawie	europejskim	
• Kontekst	krajowy-–	kierunki	zmian	w	prawie	krajowym	

Zbiór	narzędzi	i	instrumentów	realizowanych	w	partnerstwie	
społecznym	z	samorządem	i	biznesem		
• Społeczna	odpowiedzialność	biznesu	
• Usługi	użyteczności	publicznej	
• Bezprzetargowe	powierzanie	realizacji	zadań	(„in	house“)	
• Klauzule	społeczne	
• Outsourcing	użyteczności	publicznej-	oszczędność	czasu	oraz	środków	
budżetowych	

• Zamówienia	publiczne	–	kryterium	najniższej	ceny	–	koszty	społeczne	



Ustawa	z	dnia	16	września	1982	r.	Prawo	spółdzielcze	

Ustawa	z	dnia	27	kwietnia	2006	r.	o	spółdzielniach	socjalnych.	

Ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	Prawo	zamówień	
publicznych	

Ustawa	z	dnia	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożytku	publicznego	i	o	
wolontariacie	

Ustawa	z	dnia	9	października	2015	r.	o	rewitalizacji	

Ustawa	z	dnia	13	czerwca	2003	r.	o	zatrudnieniu	socjalnym	

Ustawa	z	dnia	20	kwietnia	2004	r.	o	promocji	zatrudnienia	i	instytucjach	
rynku	pracy	

Ustawa	z	dnia	27	sierpnia	1997	r.	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	
oraz	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych	

Źródła	społecznej	
odpowiedzialności	

w	prawie	



Źródła	społecznie	
odpowiedzialnej	

współpracy	

Kontekst	Unii	
Europejskiej-	kierunki	

zmian	w	prawie	
europejskim	

Kontekst	krajowy	-
kierunki	zmian	w	
prawie	krajowym	



Ustawa	z	dnia	22	czerwca	2016	r.	o	zmianie	
ustawy	Prawo	zamówień	publicznych	i	

niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	
1020)	(weszła	w	życie	28	lipca	2016)	

dyrektywa	2014/24/UE	z	dnia	26	lutego	2014	r.	
w	sprawie	zamówień	publicznych,	uchylającej	
dyrektywę	2004/18/WE	(Dz.	Urz.	UE	L	94	z	

28.03.2014,	str.	65)		
DYREKTYWA	KLASYCZNA		

dyrektywa	2014/25/UE	z	dnia	26	lutego	2014	r.	
w	sprawie	udzielania	zamówień	przez	podmioty	

działające	w	sektorach	gospodarki	wodnej,	
energetyki,	transportu	i	usług	pocztowych,	

uchylającej	dyrektywę	2004/17/WE	(Dz.	Urz.	UE	
L	94	z	28.03.2014,	str.	243),		
DYREKTYA	SEKTOROWA	

ma	na	celu	wdrożenie	do	polskiego	
porządku	prawnego	dyrektyw	

Parlamentu	Europejskiego	i	Rady		



g 

ZMIANY	WYNIKAJĄCE	Z	USTAWY	Z	
DNIA	22	CZERWCA	2016	R.	
O	ZMIANIE	USTAWY	PRAWO	
ZAMÓWIEŃ	PUBLICZNYCH	I	
NIEKTÓRYCH	INNYCH	USTAW	
(DZ.	U.	Z	2016	R.	POZ.	1020)	
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wprowadzenie	wymogu	zatrudniania	na	
umowę	o	pracę	

art.	29	ust.	3a	Prawa	zamówień	publicznych:	„Zamawiający	określa	
w	opisie	przedmiotu	zamówienia	na	usługi	lub	roboty	budowlane	
wymagania	zatrudnienia	przez	wykonawcę	lub	podwykonawcę	na	
podstawie	umowy	o	pracę	osób	wykonujących	wskazane	przez	

zamawiającego	czynności	w	zakresie	realizacji	zamówienia,	jeżeli	
wykonanie	tych	czynności	polega	na	wykonywaniu	pracy	w	sposób	
określony	w	art.	22	§	1	ustawy	z	dnia	26	czerwca	1974	r.	-	Kodeks	

pracy	(Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	1502,	z	późn.	zm.)	



wprowadzenie	wymogu	zatrudniania	na	
umowę	o	pracę	

Zamawiający	jest	zobowiązany	
do	wprowadzenia	w	opisie	
przedmiotu	zamówienia	na	
usługi	lub	roboty	budowlane	
wymogu	zatrudnienia	przez	

wykonawcę	lub	
podwykonawcę	na	podst.	
umowy	o	pracę	osób	

wykonujących	wskazane	przez	
zamawiającego	czynności	przy	
realizacji	zamówienia,	jeżeli	
wykonanie	tych	czynności	

spełnia	cechy	stosunku	pracy	

W	przypadku,	gdy	czynności	
te	będą	wykonywane	na	rzecz	
zatrudniającego	te	osoby	

wykonawcy	(lub,	
odpowiednio,	

podwykonawcy)	i	pod	jego	
kierownictwem	oraz	w	

miejscu	i	czasie	wyznaczonym	
przez	wykonawcę,	wówczas	

osoby	te	winny	być	
zatrudnione	na	umowę	o	

pracę	

Zamawiający	powinien	
wskazać	w	treści	zamówienia	

poszczególne	czynności	
składające	się	na	zamówienie,	
które	będą	wykonywane	przez	

pracowników	oferenta,	
z	określeniem,	czy	czynności	
te	wymagają	stosowania	przez	
oferentów	umów	o	pracę,	co	
oferenci	winni	uwzględnić	w	

swoich	ofertach	oraz	w	
kalkulacji	kosztów	



Co	nam	daje	zatrudnianie	
na	umowę	o	pracę?	

Strategia	poszanowania	praw	
pracowniczych:	
•  dotyczy	form	zatrudnienia	na	umowę	o	pracę	
oraz	warunków	wynagrodzenia	



Bardzo	często	oferent	przygotowujący	ofertę	w	
przetargu,	którego	jednym	kryterium	jest	najniższa	
cena,	stara	się	wykazać	najniższą	cenę	poprzez	
redukcję	kosztów	zatrudnienia	pracowników	

Skutkiem	tego	pracownicy	są	zatrudniani	na	umowy	
cywilnoprawne,	dzięki	czemu	można	pominąć	przepisy	
gwarantujące	minimalne	wynagrodzenia	za	pracę,	

które	gwarantowane	jest	pracownikom	zatrudnionym	
w	ramach	stosunku	pracy	



Bardzo	częstą	praktyką	w	przypadku	zatrudnienia	na	umowę	o	
pracę	jest	zatrudnienie	na	najniższą	możliwą	część	etatu,	przy	
czym	pracownik	wykonuje	swoją	pracę	ponad	określone	w	
umowie	normy	czasu	pracy,	w	zamian	za	co		otrzymuje	część	

wynagrodzenia	„do	ręki”	bez	jakiegokolwiek	kwitowania	odbioru		

Skutkiem	tego	pracownicy	kwalifikują	się	jako	
świadczeniobiorcy	gminnych	instytucji	pomocy	

społecznej,		korzystając	z	różnych	form	
wsparcia	finansowanych	przez	gminę		



Warto	tu	podkreślić,	iż	przed	nowelizacją	prawa	zamówień	
publicznych	samorządy	miały	możliwość	uwzględnienia	
wymagań	dotyczących	zatrudnienia	w	specyfikacji	istotnych	
warunków	zamówienia,	jednak	niezwykle	rzadko	z	takiej	
możliwości	korzystały	

Zmiana	prawa	w	tym	kierunku	jest	przez	nas	odbierana	jako	
dodatkowy	argument	potwierdzający	intencję	ustawodawcy	
w	celu	zachęcania	instytucję	organizujące	konkurs	do	
stosowania	tych	wymogów	w	ogłaszanych	przetargach	



Umowa o pracę 
Gwarantowany	płatny	urlop	

Ochrona	trwałości	stosunku	pracy	

Gwarancja	minimalnego	wynagrodzenia	

Wynagrodzenie	w	przypadku	choroby	

Ochrona	pracowników	w	ciąży	czy	w	wieku	
przedemerytalnym	

składki	społeczne	gwarantujące	zabezpieczenie	na	
wypadek	choroby	czy	wieku	

Umowa o dzieło 

Brak	prawa	do	płatnego	urlopu	

Możliwość	rozwiązania	stosunku	bez	
zachowania	okresu	wypowiedzenia		

Brak	gwarancji	minimalnego	wynagrodzenia	

Brak	zabezpieczenia	w	przypadku	choroby	

Brak	ochrony	pracowników	w	ciąży	czy	w	
wieku	przedemerytalnym	

Brak	obowiązku	odprowadzania	składek	
społecznych-	brak	emerytury	



Źródło	www.regiopraca.pl	



	
	



	
	

Wniosek: 
•  Brak zabezpieczenia emerytalnego powoduje, że w 

przyszłości pracownicy wykonawcy staną się 
beneficjentami ośrodka pomocy społecznej 

•  Koszty miesięczne beneficjenta pomocy społecznej, 
niezdolnego do pracy z powodu wieku, obecnie kształtuje 
wysokość przyznanego mu zasiłku stałego oraz pozostałe 
formy pomocy (pieniężne i niepieniężne) oferowane przez 
Gminę (OPS) 

•  W naszym przykładzie koszty te, dla 5 byłych 
pracowników wyniosły 30 tys. zł/rocznie (co w okresie 
10 lat daje kwotę 300 tys. zł) 



	
	



Wprowadzenie	instytucji	zamówień	zastrzeżonych	dla	zakładów	pracy	
chronionej	oraz	wykonawców,	których	głównym	celem	jest	społeczna	i	
zawodowa	integracja	osób	niepełnosprawnych	lub	osób	dyskryminowanych.		
• W	 praktyce	 oznacza	 to,	 że	 zamawiający	 określając	 warunki	 udziału	 w	
postępowaniu,	będzie	mógł	zastrzec,	że	prawo	udziału	w	postepowaniach	
o	udzielenie	zamówienia	publicznego	będzie	przysługiwało	zakładom	pracy	
chronionej	 oraz	 wykonawcom,	 których	 głównym	 celem	 jest	 społeczna	 i	
zawodowa	 in tegrac ja	 osób	 n iepe łnosprawnych	 lub	 osób	
defaworyzowanych.		



O	udzielenie	zamówienia	mogą	ubiegać	się	wyłącznie	zakłady	pracy	chronionej	oraz	inni	wykonawcy,	których	
działalność,	lub	działalność	ich	wyodrębnionych	organizacyjnie	jednostek,	które	będą	realizowały	zamówienie,	
obejmuje	społeczną	i	zawodową	integrację	osób	będących	członkami	grup	społecznie	marginalizowanych,	w	
szczególności:	
• osób	niepełnosprawnych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	1997	r.	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	
niepełnosprawnych	(Dz.U.	z	2011	r.	poz.	721,	z	późn.	zm.);	
• bezrobotnych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	20	kwietnia	2004	r.	o	promocji	zatrudnienia	i	instytucjach	rynku	pracy	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	645,	691	i	
868);	
• osób	pozbawionych	wolności	lub	zwalnianych	z	zakładów	karnych,	o	których	mowa	w	ustawie	z	dnia	6	czerwca	1997	r.	-	Kodeks	karny	wykonawczy	
(Dz.U.	poz.	557,	z	późn.	zm.),	mających	trudności	w	integracji	ze	środowiskiem;	
• osób	z	zaburzeniami	psychicznymi	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	19	sierpnia	1994	r.	o	ochronie	zdrowia	psychicznego	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	546	i	960);	
• osób	bezdomnych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	12	marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	930);	
• osób,	które	uzyskały	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	status	uchodźcy	lub	ochronę	uzupełniającą,	o	których	mowa	w	ustawie	z	dnia	13	czerwca	2003	r.	o	
udzielaniu	cudzoziemcom	ochrony	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	680,	z	2013	r.	poz.	1650,	z	2014	r.	poz.	1004,	z	2015	
r.	poz.	1607	oraz	z	2016	r.	poz.	783);	
• osób	do	30.	roku	życia	oraz	po	ukończeniu	50.	roku	życia,	posiadających	status	osoby	poszukującej	pracy,	bez	zatrudnienia;	
• osób	będących	członkami	mniejszości	znajdującej	się	w	niekorzystnej	sytuacji,	w	szczególności	będących	członkami	mniejszości	narodowych	i	
etnicznych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	6	stycznia	2005	r.	o	mniejszościach	narodowych	i	etnicznych	oraz	o	języku	regionalnym	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	
573	oraz	z	2016	r.	poz.	749).	
• Dodatkowo,	oferent	winien	spełniać	minimalny	procentowy	wskaźnik	zatrudnienia	osób	należących	do	jednej	lub	
więcej	kategorii,	o	których	mowa	powyżej,	nie	mniejszy	niż	30%,	osób	zatrudnionych	przez	zakłady	pracy	chronionej	
lub	wykonawców	albo	ich	jednostki,	o	których	mowa	powyżej.	

Przykład	klauzuli	społecznej	w	SIWZ	z	wykorzystaniem	klauzuli	zastrzeżonej:	



Wprowadzenie	możliwości	dzielenia	zamówienia	na	części	

Unia	Europejska	od	
lat	promuje	

rozwiązania	prawne	
ułatwiające	małym	i	

średnim	
przedsiębiorstwom	
dostęp	do	realizacji	

zamówień	
publicznych;	

Zapewnienie	
lepszego	dostępu	do	

rynku	
przedsiębiorstwom	

społecznym	

Przyszły	wykonawca,	
który	ze	względu	na	

ograniczone	
możliwości	realizacji	
całości	zamówienia	
będzie	mógł	złożyć	
swoją	ofertę	jedynie	
na	wybraną	część	

zamówienia	

Zamawiający	będzie	
musiał	tłumaczyć	się	

dlaczego	
uniemożliwił	

oferentom	składanie	
ofert	częściowych				



Dodany	art.	36aa	do	ustawy	PZP	przewiduje:	

Zamawiający	może	podzielić	
zamówienie	na	części,	

określając	zakres	i	przedmiot	
tych	części	

Jak?	zamawiający	określa	w	
ogłoszeniu	o	zamówieniu,	w	

specyfikacji	istotnych	warunków	
zamówienia,	w	zaproszeniu	do	

potwierdzenia	zainteresowania	lub	
ogłoszeniu	o	ustanowieniu	
systemu	kwalifikowania	
wykonawców,	a	także	w	

zaproszeniu	do	składania	ofert	lub	
w	zaproszeniu	do	negocjacji,	czy	

ofertę	można	składać	w	
odniesieniu	do	jednej,	kilku	lub	
wszystkich	części	zamówienia	

Zamawiający	może	określić	w	
ogłoszeniu	o	zamówieniu,	w	

specyfikacji	istotnych	warunków	
zamówienia,	w	zaproszeniu	do	

potwierdzenia	zainteresowania	lub	
w	ogłoszeniu	o	ustanowieniu	

systemu	kwalifikowania	
wykonawców,	a	także	w	

zaproszeniu	do	składania	ofert	lub	
zaproszeniu	do	negocjacji,	
maksymalną	liczbę	części	

zamówienia,	na	które	może	zostać	
udzielone	zamówienie	jednemu	

wykonawcy	



Praktyczne	zastosowanie	dzielenia	
zamówienia	na	części:	

Miasto	zamierza	udzielić	zamówienia	o	wartości	3	milionów	złotych,	którego	
przedmiotem	będą	usługi	opiekuńcze.	

Wykonaniem	zamówienia	zainteresowanych	jest	kilka	Spółdzielni	Socjalnych,	
jednakże	nie	są	one	w	stanie	realizować	zamówienia	w	całości	samodzielnie	

Zamawiający	ogłasza	przetarg	opisując	zamówienie	przy	wykorzystaniu	nowych	
przepisów,	tj.	wskazując	z	ilu	części	się	ono	składa	itd.	



wyłączenia	stosowania	ustawy	przy	udzielaniu	niektórych	
zamówień	publicznych	o	wartościach	poniżej	progów	

unijnych	(dodany	art.	4d	do	ustawy	PZP)	

w	zakresie	
niektórych	usług	

leśnych		

dotyczące	
zamówień	

związanych	ze	
Strefą	Rewitalizacji	



	
	
Czym	są	
wartości	
poniżej	
progów	
unijnych?	

dla	robót	
budowlanych		

niezależnie	od	rodzaju	
zamawiającego	5	225	tys.		euro	

dla	dostaw	i	
usług:	

dla	zamawiających	klasycznych:	135	tys.	
euro	

dla	zamawiających	sektorowych	oraz	w	
dziedzinach	obronności	i	
bezpieczeństwa:	418	tys.	euro	

dla	pozostałych	zamawiających:	209	tys.	
euro	



wyłączenia	stosowania	ustawy	przy	udzielaniu	zamówień	publicznych	których	
przedmiotem	są	usługi	lub	roboty	budowlane	realizujące	przedsięwzięcia	

rewitalizacyjne	zawarte	w	gminnym	programie	rewitalizacji	oraz	wykonywane	
na	obszarze	Specjalnej	Strefy	Rewitalizacji	(ustawa	z	dnia	9	października	2015	r.	

o	rewitalizacji	(Dz.U.	poz.	1777)),	jeżeli	zamówienia	te	udzielane	są:		

przez	gminę	lub	gminne	jednostki	
organizacyjne	organizacjom	

pozarządowym	lub	spółdzielniom	
socjalnym,	a	przedmiot	

zamówienia	należy	do	działalności	
statutowej	wykonawcy	

w	celu	aktywizacji	osób	mających	
miejsce	zamieszkania	na	
obszarze	Specjalnej	Strefy	

Rewitalizacji	



przedsięwzięcie	
rewitalizacyjne	

Kompleksowe	działania,	uwzględniające	aspekty	
społeczne,	ekonomiczne,	przestrzenne,	techniczne,	
środowiskowe	i	kulturowe	związanego	zarówno	z	danym	
obszarem,	jak	i	jego	otoczeniem	

Przedsięwzięcie	rewitalizacyjne	to	projekt	wynikający	
z	programu	rewitalizacji,	tj.	zaplanowany	w	programie	
rewitalizacji	i	ukierunkowany	na	osiągnięcie	jego	
celów	lub	logicznie	powiązany	z	treścią	i	celami	
programu,	zgłoszony	do	objęcia	albo	objęty	
współfinansowaniem	UE	jednego	z	funduszy	
strukturalnych	albo	Funduszu	Spójności	w	ramach	
programu	operacyjnego	



Zamówienia	typu	in	house	
• wyłączenia	dotyczące	tzw.	zamówienia	typu	in-house	czy	
współpracy	publiczno–publicznej	jako	nowe	przesłanki	
zastosowania	trybu	z	wolnej	ręki	(zmieniony	art.	67)	



• zamawiający	sprawuje	nad	tą	osobą	prawną	kontrolę,	odpowiadającą	kontroli	sprawowanej	nad	własnymi	jednostkami,	polegającą	na	dominującym	
wpływie	na	cele	strategiczne	oraz	istotne	decyzje	dotyczące	zarządzania	sprawami	tej	osoby	prawnej;	warunek	ten	jest	również	spełniony,	gdy	
kontrolę	taką	sprawuje	inna	osoba	prawna	kontrolowana	przez	zamawiającego	w	taki	sam	sposób,		
• ponad	90%	działalności	kontrolowanej	osoby	prawnej	dotyczy	wykonywania	zadań	powierzonych	jej	przez	zamawiającego	sprawującego	kontrolę	
lub	przez	inną	osobę	prawną,	nad	którą	ten	zamawiający	sprawuje	kontrolę,		
• w	kontrolowanej	osobie	prawnej	nie	ma	bezpośredniego	udziału	kapitału	prywatnego;		

zamówienie	udzielane	jest	przez	zamawiającego	osobie	prawnej,	jeżeli	spełnione	są	łącznie	następujące	warunki:		

• zamawiający	wspólnie	z	innymi	zamawiającymi	sprawuje	nad	daną	osobą	prawną	kontrolę,	która	odpowiada	kontroli	sprawowanej	przez	nich	nad	
własnymi	jednostkami,	przy	czym	wspólne	sprawowanie	kontroli	ma	miejsce,	jeżeli	spełnione	są	łącznie	następujące	warunki:		
• w	skład	organów	decyzyjnych	kontrolowanej	osoby	prawnej	wchodzą	przedstawiciele	wszystkich	uczestniczących	zamawiających,	z	zastrzeżeniem,	
że	poszczególny	przedstawiciel	może	reprezentować	więcej	niż	jednego	zamawiającego,		

• uczestniczący	zamawiający	mogą	wspólnie	wywierać	dominujący	wpływ	na	cele	strategiczne	oraz	istotne	decyzje	kontrolowanej	osoby	prawnej,		
• kontrolowana	osoba	prawna	nie	działa	w	interesie	sprzecznym	z	interesami	zamawiających	sprawujących	nad	nią	kontrolę,		
• ponad	90%	działalności	kontrolowanej	osoby	prawnej	dotyczy	wykonywania	zadań	powierzonych	jej	przez	zamawiających	sprawujących	nad	nią	
kontrolę	lub	przez	inne	osoby	prawne	kontrolowane	przez	tych	zamawiających,		
• w	kontrolowanej	osobie	prawnej	nie	ma	bezpośredniego	udziału	kapitału	prywatnego;		

zamówienie	udzielane	jest	przez	zamawiającego	osobie	prawnej,	jeżeli	spełnione	są	łącznie	następujące	warunki:		



Zmiany	dotyczące	wyboru	
najkorzystniejszej	oferty	

możliwość	ograniczenia	zastosowania	kryterium	ceny	lub	kosztu	
jako	jedynego	kryterium	udzielenia	zamówienia	do	określonych	
kategorii	zamawiających	lub	określonego	rodzaju	zamówień		



Zgodnie	z	aktualnym	brzmieniem	art.	91	ust.	2	ustawy	Prawo	zamówień	
publicznych	kryteriami	oceny	ofert	są	cena	lub	koszt	albo	cena	lub	koszt	i	
inne	kryteria	odnoszące	się	do	przedmiotu	zamówienia,	w	szczególności:	

jakość,	w	tym	
parametry	
techniczne,	
właściwości	
estetyczne	i	
funkcjonalne;	

aspekty	społeczne,	w	
tym	integracja	
zawodowa	i	

społeczna	osób	
wykluczonych	
społecznie,	

dostępność	dla	osób	
niepełnosprawnych	
lub	uwzględnianie	

potrzeb	
użytkowników;	

aspekty	
środowiskowe,	w	
tym	efektywność	
energetyczna	
przedmiotu	
zamówienia;	

aspekty	
innowacyjne;	

organizacja,	
kwalifikacje	
zawodowe	i	

doświadczenie	osób	
wyznaczonych	do	

realizacji	
zamówienia,	jeżeli	
mogą	mieć	znaczący	
wpływ	na	jakość	

wykonania	
zamówienia;	

serwis	posprzedażny	
oraz	pomoc	

techniczna,	warunki	
dostawy,	takie	jak	
termin	dostawy,	

sposób	dostawy	oraz	
czas	dostawy	lub	
okres	realizacji.	



kryterium	oceny	oferty	może	być:	

Cena	lub	koszt	 Cena	lub	koszt	
i	inne	kryteria	

Przy	czym	kryterium	ceny	
można	zastosować	jako	
jedyne	kryterium	oceny	
ofert	lub	kryterium	o	
wadze	przekraczającej	
60%,	jeżeli	w	opisie	

przedmiotu	zamówienia	
określone	zostaną	

standardy	jakościowe	
odnoszące	się	do	

wszystkich	istotnych	cech	
przedmiotu	zamówienia	
oraz	wykazane	zostanie	w	
załączniku	do	protokołu	w	

jaki	sposób	zostały	
uwzględnione	w	opisie	
przedmiotu	zamówienia	

koszty	cyklu	życia	



oszczędność	ta	zostanie	końcowo	wyrównana	stratą	w	budżecie	ośrodka	pomocy	społecznej.		

strata	ta	to	efekt	pozornego	oszczędzania	środków	publicznych,	którą	miało	zagwarantować	kryterium	
najniższej	ceny.		

skutkiem	tego	wynagrodzenie	takiego	pracownika	jest	tak	niskie,	że	kwalifikuje	się	on	do	świadczeń	z	
pomocy	społecznej	w	efekcie	czego	traci	zamawiający.		

potencjalny	wykonawca	(jst)	szukając	oszczędności	w	celu	wykazania	najniższej	ceny,	obniża	koszty	
zatrudnienia	personelu.		

Skutek	stosowania	zasady	najniższej	ceny	oraz	oferty	najkorzystniejszej	ekonomicznie	przy	wyborze	
wykonawcy:	



• współpraca	ze	Spółdzielnią	Socjalną	Communal	
Service	
• Stosowanie	klauzul	społecznych	z	art.	22	i	29	PZP	
• Zlecanie	zadań		w	trybie	bezprzetargowym	(in	
house)	jeszcze	przed	wejściem	w	życie	ostatnich	
zmian	do	ustawy	

Dobre	praktyki	w	stosowaniu	klauzul	społecznych:	
Miasto	Brzeziny	



• 232	umowy	na	81	mln	złotych	
• blisko	1500	zatrudnionych	pracowników	na	umowę	o	
pracę		
•  to	efekt	wprowadzonego	w	2015	r.	zarządzenia	
Prezydent	m.st.	Warszawy	dotyczącego	stosowania	
klauzul	społecznych	w	zamówieniach	publicznych.	

Dobre	praktyki	w	stosowaniu	klauzul	społecznych:	
Warszawa		



Dobre	praktyki	w	stosowaniu	klauzul	
społecznych:	Warszawa	(X.2015-V.2016)	

Najczęściej	klauzule	
społeczne	były	stosowane	w	
postępowaniach	
dotyczących:		
•  usług	remontowych	i	
konserwacyjnych,		

•  usług	opiekuńczych			
•  Usług	cateringowych	dla	
podopiecznych	OPS	i	CPS,		

•  usług	ochrony	obiektów	i	
mienia		

•  usług	utrzymania	czystości		

228	umów	
zawierało	klauzulę	
zatrudnienia	o	

pracę	(art.	29	ust.	
4	PZP)	

Najwięcej	umów	
zawarł	Zakład	

Gospodarowania	
Nieruchomościami	
Dzielnicy	Praga-
Północ	(116)	

Część	jednostek	
stosowała	podwójne	
klauzule	(art.	22	ust.	2	
PZP	i	art.	29	ust.	4	PZP)	
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Dziękujemy Państwu za uwagę  
i zachęcamy… 
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bądźmy odpowiedzialni… 
społecznie J 


