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Aspekty społeczne
w Prawie zamówień 

publicznych

Prawne uwarunkowania 
stosowania aspektów społecznych 

w zamówieniach publicznych

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII 
EUROPEJSKIEJ

Artykuł 9 TFUE:
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego.
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Artykuł 10 TFUE:
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

Wzmocnienie znaczenia aspektów społecznych 
w nowym prawie unijnym - Opinia 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie wzmocnienia spójności 
UE i koordynacji polityki UE w dziedzinie 
społecznej dzięki nowej horyzontalnej klauzuli 
społecznej w art. 9 TFUE (2012/C 24/06) 
kształtujący następujące tezy:

„Wdrażanie horyzontalnej klauzuli społecznej jest 
równoznaczne ze stosowaniem prawa 
pierwotnego, do czego zobowiązały się wszystkie 
państwa członkowskie, podpisując i ratyfikując 
Traktat z Lizbony.”

„Klauzula ta nie powinna podlegać żadnym 
ograniczeniom ani pod względem zakresu, ani 
metod stosowania.”

„Zarówno instytucje UE, jak i poszczególne 
państwa członkowskie muszą uwzględniać ją we 
wszystkich odpowiednich obszarach polityki i 
działaniach UE, także w dziedzinie gospodarczej.”
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Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady:

- Nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie zamówień publicznych – tzw. 
Dyrektywa klasyczna,

- Nr 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 - tzw. Dyrektywa sektorowa

Art. 18 ust. 2 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE

„Ogólnej zasady dotyczącej podjęcia przez 
państwa członkowskie odpowiednich środków 
służących zapewnieniu, by przy realizacji 
zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali 
mających zastosowanie obowiązków między 
innymi w dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, 
krajowych, układach zbiorowych bądź w 
przepisach międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa pracy.” 

Art. 20 nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE

„Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo 
udziału w procedurach zamówień publicznych dla 
zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, 
których głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja osób niepełnosprawnych lub osób 
defaworyzowanych, lub mogą przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w ramach 
programów zatrudnienia chronionego, pod 
warunkiem że co najmniej 30 % osób zatrudnionych 
przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w 
ramach tych programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy defaworyzowani.”
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Art. 77 nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE

Państwa Członkowskie mogą przewidzieć 
możliwość zastrzeżenia przez zamawiających 
udziału w procedurach zamówień publicznych na 
rzecz określonych organizacji. Możliwość taka 
dotyczy zamówień na niektóre usługi wymienione 
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, w 
tym m.in.:
• Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
• Usługi sportowe i kulturalne

• Usługi w zakresie pozyskiwania 
pracowników świadczących pomoc  
domową, oraz pozyskiwania personelu 
pielęgniarskiego i medycznego,

• Usługi administracyjne w zakresie edukacji i 
opieki zdrowotnej

• Usługi szkolnictwa przedszkolnego
• Usługi szkolenia personelu
• Usługi e-learningowe i seminaryjne.

Możliwość ubiegania się  o zamówienia na 
niektóre usługi wskazane w zał. XIV do Dyrektywy, 
może zostać zastrzeżona dla organizacji, które 
spełniają łącznie poniższe warunki:
1) ich celem jest realizacja misji publicznej 

związanej ze świadczeniem tych usług,
2) zyski przez nie osiągane są przeznaczane na 

działalność organizacji,
3) struktura zarządcza lub własnościowa 

organizacji powinna być oparta na udziałach 
pracowniczych lub przynajmniej powinna 
zakładać aktywny udział pracowników, 
użytkowników usługi lub innych interesariuszy,
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4) w ciągu ostatnich 3 lat organizacja nie 
otrzymała zamówienia na daną usługę od 
tego samego zamawiającego.

Maksymalny czas trwania takiej umowy o 
zamówienie publiczne nie może przekraczać 3 
lat.

Art. 70 nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE

„Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne wymagania dotyczące realizacji 
zamówienia pod warunkiem, że są one związane 
z przedmiotem zamówienia i wskazane w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentacji 
zamówienia. Warunki te mogą obejmować 
aspekty gospodarcze, związane z 
innowacyjnością, środowiskowe, społeczne lub 
związane z zatrudnieniem.”

Motyw Nr 77 Dyrektywy „klasycznej” dot. 
zamówień publicznych:

"Zamówienia publiczne powinny być 
dostosowane do potrzeb MŚP (...)."
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Przepisy prawa krajowego:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych;

- Rozporządzenia wykonawczy do ustawy 
Pzp;

Aspekty społeczne a klauzule 
społeczne

Aspekty 
społeczne

Klauzule 
społeczne
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Zgodnie z definicją ukształtowaną przez Komisję 
Europejską, aspektami społecznymi uznaje się 
aspekty promujące następujące postawy: 
® Możliwość zatrudnienia i promocja godnej pracy,
® Poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, 
® Wsparcie społecznego włączenia,
® Ekonomia społeczna i MSP, 
® Promocja równych szans oraz zasady ,,dostępny i 

przeznaczony dla wszystkich”, 
® Włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju 

uwzględniające kwestie uczciwego i etycznego 
handlu oraz przestrzegania zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu przy poszanowaniu 
zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych.

Za klauzule społeczne uważa się instrumenty 
umożliwiające wyrównywanie szans dostępu do 
zamówień publicznych podmiotów oraz osób w 
gorszej sytuacji i nie naruszają zasad 
traktatowych, w szczególności równego 
traktowania podmiotów i uczciwej konkurencji.

To uregulowania prawne umożliwiające 
instytucji zamawiającej uwzględnienie 
dodatkowych celów społecznych w warunkach 
realizacji zamówienia.

Aspekty społeczne 
w Prawie zamówień 

publicznych
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Podział zamówienia na części

Motyw Nr 77 Dyrektywy „klasycznej” dot. 
zamówień publicznych

"Zamówienia publiczne powinny być 
dostosowane do potrzeb MŚP (...). W tym celu 
oraz aby zwiększyć konkurencję, instytucje 
zamawiające należy w szczególności zachęcać 
do dzielenia dużych zamówień na części."

Art. 96 ust. 1 pkt 11) ustawy Pzp:

"W trakcie prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 
protokół,
zawierający co najmniej:
(…)
11) powody niedokonania podziału zamówienia 
na części;”
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Zgodnie z Dyrektywą dot. zamówień 
publicznych takim uzasadnieniem mogą być:
→ groźba ograniczenia konkurencji,
→ nadmierne trudności techniczne,
→ nadmierne koszty wykonania zamówienia,
→ zagrożenie właściwego wykonaniu 

zamówienia wynikające z potrzeby 
skoordynowania działań różnych 
wykonawców.

Art.36aa. 1. Zamawiający może podzielić 
zamówienie publiczne na części, określając 
zakres i przedmiot tych części.
2. (…)
3. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, (…), a także w zaproszeniu do 
składania ofert lub do negocjacji, maksymalną 
liczbę części zamówienia, na które może zostać 
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

4. Zamawiający może ograniczyć liczbę części 
zamówienia, którą można udzielić jednemu 
wykonawcy, pod warunkiem że maksymalną 
liczbę części, jaka może być udzielona jednemu 
wykonawcy wskaże zgodnie z ust. 3.
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 
zamawiający określa w SIWZ obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
zastosuje w celu wyboru, w których częściach 
zostanie wykonawcy udzielone zamówienie 
publiczne w przypadku, gdy w wyniku 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeden wykonawca miałby uzyskać 
większą liczbę części zamówienia niż wynosi 
maksymalna liczba, na które może zostać mu 
udzielone zamówienie.

Opis przedmiotu zamówienia

Art. 29 ust. 5 - W przypadku zamówień 
przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w 
tym pracowników zamawiającego, opis 
przedmiotu zamówienia sporządza się z 
uwzględnieniem wymagań w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych lub 
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników.
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W przypadku zamówień: 
® na roboty budowlane (art. 30 ust. 8) zamawiający 

określa w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, 
odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu 
przez zamawiającego, 

® na dostawy lub usługi (art. 30 ust. 9) zamawiający 
określa w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagane cechy produktu lub usługi,

w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu 
zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Klauzula dot. zatrudnienia

Art. 29 ust. 4 - Zamawiający może określić w 
opisie przedmiotu zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia, dotyczące 
zatrudnienia:
• osób bezrobotnych o których mowa w ustawie 

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

• młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego czyli pracowników, którzy nie 
ukończyli 16 lat a nie przekroczyli 18 lat i nie 
posiadają kwalifikacji zawodowych zgodnie z 
działem IX Kodeksu pracy,

• osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z 
27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych,

• bezdomnych realizujących indywidualny 
program wychodzenia z bezdomności, w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

• uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,

• uzależnionych od narkotyków lub innych 
środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki 
zdrowotnej,
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• chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów 
o ochronie zdrowia psychicznego,

• zwalnianych z zakładów karnych, mających 
trudności w integracji ze środowiskiem, w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

• uchodźców realizujących indywidualny 
program integracji, w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej.

W powyższym przypadku musi określić w 
szczególności:
a) liczbę i okres wymaganego zatrudnienia 
osób, których dotyczą te wymagania,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z 
tytułu niespełnienia tych wymagań;

Art. 29 ust. 3a – nowy przepis !

Zamawiający określa w opisie przedmiotu 
zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o 
pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje 
wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy.
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art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy:

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę a pracodawca -
do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem”

Konsekwencje art. 29 ust. 3a

Zamawiający określa w SIWZ: 
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań zw. z 
zatrudnieniem oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia.

Warunki udziału w 
postępowaniu
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Klauzula zastrzeżona – jako warunek udziału w 
postępowaniu:

Art. 22 ust. 2
Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o 
zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub 
wykonawcy, których głównym celem, lub głównym 
celem ich wyodrębnionych organizacyjnie 
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 
społeczna i zawodowa integracja osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych, w 
szczególności osób:

1) niepełnosprawnych;
2) bezrobotnych;
3) pozbawionych wolności lub osób zwalnianych 
z zakładów karnych mających trudności w 
integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi
5) osób bezdomnych;
6) uchodźców w rozumieniu przepisów ustawy o 
cudzoziemcach;
7) do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku 
życia, posiadających status osoby poszukującej 
pracy, bez zatrudnienia;

8) będących członkami mniejszości znajdującej się 
w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących 
członkami mniejszości narodowych i etnicznych 
zgodnie z przepisami o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym lub
9) będących członkami grup w inny sposób 
społecznie marginalizowanych.

2a. Zamawiający określa minimalny procentowy 
wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej 
lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 2, nie 
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo 
ich jednostki, o których mowa w ust. 2.
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Zakład pracy chronionej 

Status ZPCh uzyskuje pracodawca, który spełnia 
następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodar. co najmniej 1 rok,
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
wynosi:
- co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu 
zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności albo 
- co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie 
chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych 
do znacznego albo umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności;

3) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład 
pracy:
- odpowiadają przepisom i zasadom bhp,
- uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w 
zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełniają wymagania 
dostępności do nich;

4) zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka 
medyczna, poradnictwo i usługi;

5) pracodawca wystąpił z wnioskiem o przyznanie 
statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy 
chronionej.

Przedsiębiorstwo posiadające status zakładu pracy 
chronionej jest zobowiązane do prowadzenia 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, na którym gromadzi środki ze 
zwolnień podatkowych przeznaczone na 
finansowanie celów związanych z rehabilitacją 
zawodową, leczniczą i społeczną niepełnosprawnych 
pracowników przedsiębiorstwa.
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Kryteria oceny ofert

Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo 
cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) jakość, w tym parametry techniczne, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne,
2) dostępność, projektowanie dla wszystkich 
użytkowników,
3) aspekty społeczne, w tym integracja 
zawodowa i społeczna osób, o których mowa w 
art. 22 ust. 2, dostępność dla osób 
niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb 
użytkowników,

4) aspekty środowiskowe,
5) aspekty innowacyjne,
6) organizacja, kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ 
na jakość wykonania zamówienia;
7) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, 
warunki i sposób dostawy (…)

Zgodnie z art. 91 ust. 2a. Zamawiający dla 
kryteriów pozacenowych musi przypisać wagę 
co najmniej 40%.
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Kryteria pozacenowe… kilka słów wartych 
zapamiętania

1) Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć 
właściwości wykonawcy, a w szczególności 
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej 
lub finansowej

2) Określone przez zamawiającego kryteria oceny 
oferty winny odnosić się do przedmiotu 
zamówienia i sposobu jego wykonania. 

3) Kryteria oceny oferty muszą być opisane w 
sposób precyzyjny i jednoznaczny.

4) Kryteria oceny ofert muszą być mierzalne, tak 
aby nie była możliwa subiektywna ocena ofert.

Klauzula dla zamówień poniżej 30 tys.€ !

Art. 15a. ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych

Jednostka sektora finansów publicznych 
udzielając zamówienia, które nie podlega ze 
względu na jego wartość ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, 
działające na podstawie ustawy, z uwzgl. 
przepisów art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych.

Zamówienia publiczne na 
usługi społeczne i inne 

szczególne usługi
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Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o 
zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi 
zdrowotne, społeczne oraz kulturalne wymienione w 
art. 138 p, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, 
którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w 
zakresie użyteczności publicznej związanej ze 
świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa 
integracja osób, o których mowa w art. 22ust. 2;
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura 
własnościowa opiera się na współzarządzaniu w
przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym 
lub zasadach partycypacji pracowników, co 
wykonawca określa w swoim statucie;
4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia 
na podstawie tego przepisu przez tego samego
zamawiającego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa 
w sprawie zamówienia publicznego nie może 
zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.

Wykaz usług społecznych został określony w 
Załączniku XIV do Dyrektywy i obejmuje m.in.:

® Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne;
® Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
® Świadczenia społeczne;
® Usługi hotelowe i restauracyjne;
® Usługi pocztowe;
® Usługi detektywistyczne i ochroniarskie;
® Usługi prawne – inne niż wyłączone ustawą.
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Art. 138i. ust.1 –

Zamawiający wszczyna postępowanie o 
udzielenie zamówienia na usługi społeczne za 
pomocą ogłoszenia o zamówieniu lub 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Przepisy 
art. 11–11c stosuje się odpowiednio.

Art. 138k.
Zamawiający określa sposób przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych 
elementów postępowania określonych w 
niniejszym rozdziale oraz zasad równego 
traktowania i konkurencji, przejrzystości, 
proporcjonalności, a także przepisów art. 17 i 
art. 18. Przepis art. 93 stosuje się odpowiednio.

Art. 138 l (<- „L”)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne jest prowadzone z zastosowaniem 
przepisów:
- Działu I Rozdziału 2a – dot. komunikacji 

pomiędzy uczestnikami zamówienia;
- Działu II Rozdziału 5 – dot. dokumentowanie 

postępowania (protokół, sprawozdanie);
- Działu V rozdziału 3 – dot. kontroli UZP;
- Działu VI – dot. środków ochrony prawnej.
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Art. 138m.

Do zamówień na usługi społeczne przepisy:
- art. 22–22d – dot. warunków udziału;
- art. 24 – dot. przesłanek wykluczenia;
- art. 29–30b – dot. opisu przedmiotu 

zamówienia;
- art. 32–35 – dot. szacowania wartości 

zamówienia;

stosuje się odpowiednio.

Zamawiający może przeprowadzić postępowanie na 
usługi społeczne, w którym:
1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy 
zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z 
informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu; albo
2) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy 
zainteresowani wykonawcy składają wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z 
informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, albo
3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami 
dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy wartość zamówienia nie 
przekracza 750 tys.€ zamawiającego obowiązują 
następujące zasady:

1) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania jest 
publikowane na stronie BIP zamawiającego lub 
stronie zamawiającego, jeżeli nie posiada BIP.

2) Ogłoszenie zawiera co najmniej:
- termin składania ofert uwzględniający czas 
niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
- opis przedmiotu zamówienia 
- określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
- kryteria oceny ofert.
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3) Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia 
zamawiający zamieszcza na stronie BIP
informacje o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i 
nazwisko podmiotu, z którym zawarł 
umowę w sprawie zamówienia.

4) W przypadku nieudzielenia zamówienia –
zamawiający zobowiązany jest upublicznić 
stosowną informację nt.

„Procedura udzielania zamówień na usługi 
społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp 
tworzona jest przez samego zamawiającego, 
który zobowiązany jest jedynie do 
uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 
2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, a które to 
przepisy nie przewidują konieczności 
stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących 
opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny 
ofert czy umów w sprawie zamówienia 
publicznego, należy stwierdzić, iż zamawiający 
w tym zakresie nie jest związany rozwiązaniami 
ustawowymi. 

Niemniej jednak, należy pamiętać, że 
zamawiający, udzielając zamówienia na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi, powinien 
przestrzegać zasad przejrzystości, obiektywizmu 
i niedyskryminacji, a zatem przy konstruowaniu 
opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny 
ofert czy klauzul umownych powinien 
respektować ww. zasady.”
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Wyłączenie stosowania ustawy 
dla zamówień o wartości 

nieprzekraczającej „progów 
unijnych”

Art. 4d ust. 1 pkt 5) 

Ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, 
których przedmiotem są usługi lub roboty 
budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji oraz realizujące 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w 
gminnym programie rewitalizacji, o których 
mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy o 
rewitalizacji, jeżeli zamówienia te udzielane są:

a) w celu aktywizacji osób mających miejsce 
zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, lub
b) przez gminę lub gminne jednostki 
organizacyjne organizacjom pozarządowym lub 
spółdzielniom socjalnym, a przedmiot 
zamówienia należy do działalności statutowej 
wykonawcy.
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Wykluczenie wykonawcy

Art. 24 ust. 5 Pzp - Zamawiający może wykluczyć 
wykonawcę, który:
5) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie 
skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, (…);
6) jeżeli działającego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej, partnerskiej, 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję 
administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, (…);
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Zobowiązanie do stosowania 
klauzul społecznych przez 

administrację rządową oraz 
beneficjentów Funduszy Unijnych

Zalecenia Rady Ministrów (…)
Kierownicy jednostek adm. rządowej są 
zobowiązani do analizowania możliwości 
zastosowania klauzul społecznych we wszystkich 
zamówieniach, a w szczególności w zakresie:
• usług edukacyjnych i szkoleniowych,
• reklamowych,
• sprzątania budynków i zarządzania mieniem,
• ochroniarskich,
• publikowania i drukowania,
• komputerowych,
• konserwacyjnych i naprawczych,
• telekomunikacyjnych,
• restauracyjnych oraz cateringowych.

Rozdział 6.5 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków:

Pkt. 6 „IZ PO w wytycznych programowych, lub 
właściwa instytucja będąca stroną umowy
o dofinansowanie w umowie o dofinansowanie 
może określić rodzaj zamówień realizowanych 
zgodnie z Pzp albo zasadą konkurencyjności, w 
ramach których zobowiązuje beneficjenta do 
uwzględniania aspektów społecznych, 
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np. stosowania kryteriów premiujących oferty 
podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania 
kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub
osób, o których mowa w przepisach o 
zatrudnieniu socjalnym.

W przypadku projektów współfinansowanych z 
EFS określenie rodzaju zamówień, w ramach 
których zobowiązuje się beneficjenta do 
uwzględniania aspektów społecznych jest 
obowiązkowe.”

„Przy realizacji projektów unijnych beneficjenci 
PO WER realizując zamówienia publiczne muszą 
uwzględniać klauzule społeczne przy zakupie 
usług cateringowych oraz usług reklamowych 
/promocyjnych.”

„Poszczególne Instytucje Pośredniczące w RPO 
zobowiązują do uwzględnienia klauzul 
społecznych w zamówieniach prowadzonych w 
ramach realizowanych projektów unijnych.”

Korzyści i bariery 
w stosowaniu klauzul 

społecznych
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Główne korzyści z zastosowania aspektów 
społecznych: 
® łączenie funkcji zakupowych z osiąganiem 

dodatkowych korzyści społecznych, 
® stymulowanie zatrudnienia osób zagrożonych 

wykluczeniem zawodowym i społecznym, 
® ułatwianie dostępu do zamówień podmiotom 

ekonomii społecznej - ważne z punktu 
widzenia budowania działających lokalnie, 
stabilnych przedsiębiorstw społecznych, dla 
których, w początkowej fazie swojego 
rozwoju, umożliwi się utrzymanie na rynku. 

Główne bariery w stosowaniu aspektów 
społecznych: 
® brak wiedzy na temat istnienia klauzul, 
® brak świadomości korzyści płynących z ich 

zastosowania, 
® brak wiedzy i umiejętności w stosowaniu 

klauzul,
® obawa przed wdrażaniem nowego 

rozwiązania.

Bariera natury organizacyjnej - z reguły osobami 
uczestniczącymi w procesach związanych z 
udzielaniem zamówień publicznych są 
pracownicy tzw. komórek merytorycznych –
bezpośrednio zainteresowanych udzielanym 
zamówieniem, służb finansowych, zamówień 
publicznych, przy czym żadna z tych osób nie 
jest zmotywowana do tego, by stosować 
klauzule społeczne. Brakuje osoby, która 
czuwałaby nad realizacją polityk w zakresie 
zrównoważonych zamówień publicznych, o ile 
polityki te w ogóle istnieją w takich jednostkach.
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