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dr inż. Olgierd Sielewicz 

 

RZETELNY I ODPOWIEDZIALNY BIZNES 

W KONTEKŚCIE ZMIAN W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 

KRYTERIA SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE 

 

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu – identyfikowana w regulacjach Prawa 

zamówień publicznych – jest określona przez obowiązki i możliwości regulacyjne 

Zamawiającego. Wykonawca ma wykonać to, czego wymaga Zamawiający, 

formułując owe wymagania w dokumentach zamówieniowych. 

2. Cele i zasady zamówień publicznych w Polsce wynikają wprost z podstawowych 

celów prawa europejskiego, którym jest zapewnienie swobodnego dostępu do 

zamówień na terenie całej UE, czyli implementacja swobód traktatowych: 

 swoboda przepływu towarów, 

 swoboda przedsiębiorczości, 

 swoboda świadczenia usług. 

W nowej dyrektywie klasycznej (2014/24/UE) czytamy: „Zamówienia publiczne są 

instrumentem dla osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.” 

 Od początku funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce 

określone są dwie kategorie celów: 

 efektywne i racjonalne wydatkowanie środków, 

 przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym. 

Już w 2008 r. rząd przyjął dokument „Nowe podejście do zamówień publicznych – 

zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i 

zrównoważony rozwój”, gdzie wskazano na potrzebę: 

a) troski o środowisko (zielone zamówienia publiczne), 
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b) stosowania klauzul społecznych, 

c) wspierania MŚP, 

d) wspierania innowacyjności, 

e) elektronizacji zamówień publicznych. 

3. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych charakteryzują się tym, że 

celem ich stosowania nie jest maksymalizacja zysku (efekt ekonomiczny), lecz 

uwzględnienie problemów społecznych, również kosztem większych wydatków. 

Klauzule te mogą przybierać różną postać. 

 

3.1. Zamówienia zastrzeżone 

Jest to możliwość zastrzegania zamówień dla zakładów pracy chronionej lub 

wykonawców (ich jednostek), których głównym celem jest społeczna i zawodowa 

integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. 

zatrudniają co najmniej 30% osób z takich grup: 

a) niepełnosprawnych, 

b) bezrobotnych, 

c) pozbawionych wolności lub zwolnionych z zakładów karnych, 

d) z zaburzeniami psychicznymi, 

e) bezdomnych, 

f) uchodźców, 

g) do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status 

osoby poszukującej pracy, 

h) będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, a w 

szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych. 

 

3.2. Zastrzeżone usługi społeczne 

W ustawie wprowadzono pojęcie usług społecznych, przy zamówieniu których 

stosuje się szereg wyłączeń (art. 138g138t).  
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Usługi społeczne obejmują: 

 usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne, 

 usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury, 

 świadczenia społeczne, 

 inne usługi komunalne, socjalne i osobiste świadczone przez związki 

zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne usługi 

świadczone przez organizacje członkowskie, 

 usługi religijne, 

 usługi hotelowe i restauracyjne, 

 usługi prawnicze (nie wyłączone), 

 inne usługi administracyjne i rządowe, 

 świadczenie usług na rzecz społeczności, 

 usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o 

ile nie są wyłączone, 

 usługi detektywistyczne i ochroniarskie, 

 usługi międzynarodowe, 

 usługi pocztowe, 

 usługi różne (np. kowalskie 

 

3.3. Społeczne przesłanki wykluczenia 

Obligatoryjne – należy wykluczyć  

 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Fakultatywne – można wykluczyć 

 wykonawcę (członka organu, wspólnika, prokurenta), którego 

prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
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karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

zł; 

 wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o 

naruszenie obowiązków wynikających z prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisy o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono 

tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 zł; 

 wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych) 

chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

 na gruncie prawa unijnego (Dyrektywa 2004/18/WE) przesłanki 

wykluczenia o charakterze społecznym określone w art. 45 ust. 2 pkt. c i d 

wskazują, że można wykluczyć wykonawcę, który został skazany 

prawomocnym wyrokiem, zgodnie z krajowymi przepisami, za 

przestępstwo związane z jego działalnością zawodową lub jest winny 

poważnego wykroczenia zawodowego. Przestępstwa te mogą obejmować 

naruszenia wymagań ustawowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

3.4. Społeczne warunki udziału w postępowaniu mogą być uwzględniane w 

ramach kryteriów dotyczących zdolności technicznych i zawodowych. Określając 

w nich aspekty techniczne tylko wtedy, gdy wymagania o charakterze 

społecznym stawiane wykonawcom są konieczne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Nie mogą tu zostać ujęte wymagania dotyczące zatrudnienia osób, szczególnie z 

tzw. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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W przypadku, gdy zamawiający zamierza wspomagać zatrudnienie osób z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, taki warunek może stanowić dodatkowy 

warunek realizacji zamówienia o charakterze społecznym, a nie jako warunek 

kwalifikacji podmiotowej (orzeczenie TSUE w sprawie C-31/87 Beentjes). 

Zamawiający może określić warunek udziału w postępowaniu odnoszącym się 

do średniorocznego zatrudnienia. 

Może żądać: 

 Oświadczenia nt. wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 

usług robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postepowaniu, a w przypadku, gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie (Rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia § 1 ust. 1 pkt. 6).  

Oświadczenie to pozwala stawiać warunek udziału w postępowaniu określającym 

średnie zatrudnienie i liczebność personelu kierowniczego. Są to cechy 

określające wielkość i możliwości organizacyjne wykonawcy, pozwalające 

zamawiającemu wyodrębnić wykonawców o stabilnej pozycji. 

Taki warunek jest zachętą do zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami 

prawa pracy, co może pośrednio wpłynąć na jakość świadczonym usług lub robót 

budowlanych. 

 

3.5. Wymagania związane z realizacją zamówienia 

Społeczne warunki realizacji zamówienia muszą odnosić się konkretnie do 

realizacji przedmiotu danego zamówienia, a nie realizacji ogólnej polityki 

wykonawcy. 

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi 
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odpowiadające przeznaczeniu, a w szczególności: 

- wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do 

potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego obiekt budowlany należy 

projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 

niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, a 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może wymagać: 

a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 

b) certyfikatu zgodności albo deklaracji zgodności, 

c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur 

dotyczących zapewnienia jakości, 

d) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów 

budowlanych, 

e) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 

f) metod i technik budowy, 

g) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

 

W art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy: „Zamawiający 

określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i 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 

wykonaniu 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.)” 
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Zaś art. 29 ust. 4 stanowi: 

 „4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania 

związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, 

środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w 

szczególności dotyczące zatrudnienia: 

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu 

przygotowania zawodowego; 

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 

oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego” 

(EOG). 

 

3.6. Pozacenowe kryteria oceny ofert o charakterze społecznym 

Z ustawy Pzp (art. 91 ust. 2) wynika, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt, 

albo cena i koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, 

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, dostępność 

dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników, 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu 

zamówienia, 

4) aspekty innowacyjne, 
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5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji, jeśli mają znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, 

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak: 

termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Warto zwrócić uwagę, że przyjmując kryteria kosztu, można je określić z 

wykorzystaniem warunków kosztów cyklu życia, zaś rachunek ten może 

obejmować w szczególności koszty: 

1) poniesienia przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z: 

a) nabyciem, 

b) użytkowaniem, w szczególności zużycia energii i innych zasobów, 

c) utrzymaniem, 

d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu; 

2) przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z cyklem życia 

produktu, usługi lub robót budowlanych, dotyczące emisji gazów 

cieplarnianych i innych zanieczyszczeń lub inne związane z łagodzeniem 

klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować. 

 

Osobną kwestią – mającym społeczny aspekt – jest badanie - pod względem 

rażąco niskiej ceny –zgodności oferty z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi 

ochrony zatrudnienia i warunków pracy, a także miejsca, w którym roboty 

budowlane, usługi lub dostawy te mają być realizowane (art. 55 ust. 1 pkt d 

Dyrektywy 2004/18/WE). 

 

 W prawie zamówień publicznych (art. 90 ust. 1)  

„Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska (…) zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty, 

mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie (…) kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie (…) ustawy o 

minimalny wynagrodzeniu za pracę.” 

 

 W społecznych warunkach realizacji zamówienia zamawiający może 

poinformować wykonawcę o powszechnie obowiązujących w miejscu wykonania 

zamówienia przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

zobowiązać wykonawcę do ich przestrzegania i uwzględnienia zobowiązań z nich 

wynikających przy kalkulacji ceny ofertowej. Jednym z nich jest dostarczana w 

ramach dokumentacji projektowej obowiązująca informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz. 

 Wykonawca mający realizować zamówienie przed przystąpieniem do 

wykonywania robót przedstawia „plan bioz”, obejmujący  ich wykonanie z 

poszanowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

*                                            * 

* 

 

 Przedstawione powyżej kryteria społeczne i środowiskowe zawarte w naszym 

prawie zamówień publicznych, powiązane z innymi regulacjami prawnymi, ogólnie 

zwane klauzulami społecznymi, mają być środkiem do osiągania celów społecznych, 

a nie celem samym w sobie. 

 Z uwagi na uchwalenie niektórych z nich w nieodległym czasie, ich 

stosowalność będzie potrzebowała okresu praktyki, oprzyrządowania 

metodologicznego (np. koszt życia obiektu), czy wręcz przebicie się dobrych praktyk 

wśród zamawiających. 

 


