ASPEKTY I KLAUZULE SPOŁECZNE W PRAKTYCE
URZĄD MIASTA ŁODZI

Warszawa, 10.05.2018

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 2020+
UCHWAŁA NR XLIII/824/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Z DNIA 25.06.2012 R.

Wizja Miasta Łodzi
Przyjazne, twórcze i dynamiczne Miasto zrównoważonego rozwoju
o konkurencyjnych warunkach życia, pracy i inwestowania,
wykorzystujące historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał.
Najważniejsze społeczne wyzwania strategiczne:
•
•

Poprawa jakości życia mieszkańców
Odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych

•

Budowa więzi społecznej, partycypacji obywatelskiej i wspólnoty
samorządowej

•

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Cele strategii osiągane są m.in. poprzez programowanie inwestycji
miejskich,

dzięki

czemu

realizacja

(koncentracja

podporządkowana jest maksymalizacji korzyści wspólnoty.

działań)

SPOŁECZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYMIAR STRATEGICZNY

Poszczególne polityki sektorowe integrują strategię z zarządzaniem operacyjnym. Obejmują w szczególności
kwestie związane m.in. ze zdrowiem, gospodarką komunalną, włączeniem społecznym oraz przestrzenią.
Każda z nich poprzedzona jest diagnozą obejmującą zagadnienia skoncentrowane na określonym sektorze oraz
analizą SWOT, co pozwala na formułowanie celów i zadań operacyjnych, a tym samym wyznacza kierunek
realizowanych w mieście Łodzi zamówień publicznych.
„Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” (Uchwała
nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 03.02.2016 r.) zawiera odesłanie do korzystnych społecznie
zamówień publicznych, w tym do stosowania klauzul społecznych, jako instrumentu wspierania polityki
społecznej.
Kontekst Zamówień Publicznych
Efektywność wydatkowania środków publicznych postrzegana jest przez pryzmat dążenia do zrównoważonego
rozwoju (społecznie odpowiedzialnego rozwoju) sprzyjająca wielowymiarowemu rozwojowi miasta Łodzi.

EWOLUCJA WDRAŻANIA INSTYTUCJI
KLAUZUL SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH W UMŁ
W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

•

Wytyczne w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – 2015 r. (opis klauzul
społecznych oraz przykładowe zapisy z dokumentacji przetargowej związane z ich stosowaniem);

•

zarządzenie nr 3715/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania zamówień
publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych i środowiskowych w Urzędzie Miasta Łodzi;

•

zarządzenie nr 5823/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zalecenia w sprawie stosowania
klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych
w Urzędzie Miasta Łodzi (uwzględniające nowelizację ustawy Pzp, wnioski i zalecenia po kontroli NIK oraz
potrzeby wynikające z weryfikacji aktualnych zamierzeń strategicznych wspólnoty samorządowej);

•

pismo do kierowników komórek organizacyjnych UMŁ dotyczące warunków rozwoju sektora podmiotów
ekonomii społecznej, poprzez wykorzystanie instytucji Prawa zamówień publicznych, w tym stosowanie klauzul
społecznych przy udzieleniu zamówień publicznych w celu ułatwienia dostępu do rynku zamówień
publicznych dla podmiotów ES (2017 r.).

„

Jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy,
rzeczy, na które patrzysz, zmienią się.

”

Joe Vitale

WYSTĄPIENIE NIK PO KONTROLI W 2016 ROKU
„KLAUZULE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ”

PRZEDMIOT KONTROLI:
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną.
ZAKRES KONTROLI:
1. Działania Urzędu Miasta Łodzi w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
2. Realizacja przez Urząd Miasta Łodzi obowiązków w zakresie planowania, realizacji i kontroli zamówień publicznych
uwzględniających klauzule społeczne.
3. Efekty stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:
1.01.2013 r. do 30.04.2016 r.
OCENA OGÓLNA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli „(…) w Urzędzie zapewniono warunki do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych oraz podjęto działania, które skutkowały zwiększeniem skali stosowania klauzul w latach 2015 i 2016”.
Formułując ocenę NIK zauważa prawidłowy kierunek działań kontrolowanej jednostki, która pomimo fakultatywności
uwzględniania klauzul społecznych stosuje je w udzielanych zamówieniach publicznych. Jako przykład dobrej praktyki należy
także wskazać uwzględnianie w zamówieniach aspektów społecznych, dodatkowo premiujących wykonawców.
NIK rekomenduje kontynuowanie i rozszerzanie takich działań w przyszłości.

POPULARYZACJA STOSOWANIA ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH
W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
DOBRE PRAKTYKI

Doświadczenia Urzędu Miasta Łodzi w stosowaniu zrównoważonych zamówień
publicznych stanowią treść publikacji Urzędu Zamówień Publicznych „Dobre
praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych” (UZP, 11/2017 r.)
i są rezultatem współpracy Wydziału Zamówień Publicznych UMŁ z Urzędem
Zamówień Publicznych.
Zaangażowanie Urzędu Miasta Łodzi w opracowanie przedmiotowej publikacji jest
wyrazem dążenia UMŁ do uzyskania synergii w wymiarze strategicznym
i praktycznym w kontekście rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych, jak
i świadomości długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych.
Zaprezentowane w publikacji przykłady postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego z zastosowaniem aspektów społecznych stanowią zindywidualizowane
stosowanie przez UMŁ narzędzi prawnych i pozaprawnych dla rzeczywistego
osiągania celów społecznych.

POPULARYZACJA STOSOWANIA ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH
W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

•

Cykl szkoleń nt. „Stosowanie klauzul społecznych i innych aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień
publicznych przez Urząd Miasta Łodzi”. Program szkolenia obejmował m.in. możliwości zastosowania
prospołecznych wymagań na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w szczególności na etapie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia (w tym m.in. kwestie uniwersalnego
projektowania, wymagania związane z zatrudnieniem osób z grup defaworyzowanych, wymóg zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, wykorzystanie oznakowania społecznego) czy formułowania kryteriów oceny
ofert.

•

Szkolenie pt. „Kryteria oceny ofert w świetle nowelizacji ustawy Prawo
zamówień publicznych w 2016 roku”. Program szkolenia uwzględniał m.in.
problematykę stosowania aspektów społecznych w ramach pozacenowych
kryteriów oceny ofert.

POPULARYZACJA STOSOWANIA ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH
W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYSTĄPIENIA NA FORACH LOKALNYCH ORAZ KRAJOWYCH

•

Prezentacja referatu podczas ogólnopolskiej konferencji „Społeczne zamówienia
publiczne - potrzeba synergii w wymiarze strategicznym i praktycznym”
organizowanej przez UZP (11/2016 r.)

•

Prezentacja referatu podczas Lokalnego Forum Dialogu nt. stosowania
zrównoważonych zamówień publicznych organizowanego przez Fundację
Centrum CSR.PL (12/2016 r.)

•

Prezentacja praktycznego zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych w UMŁ w ramach XII posiedzenia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego III kadencji (09/2017 r.)

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM
MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE Z CYKLU „REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Wydział Zamówień Publicznych UMŁ współorganizował wraz z Centrum Zamówień Publicznych i PPP
działającym na Wydziale Prawa i Administracji UŁ kolejne edycje międzynarodowej konferencji
pt. „Reforma prawa zamówień publicznych”:
•

III konferencja nt. „Strategiczne zamówienia publiczne” (09/2016 r.)

•

IV konferencja nt. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” (05/2017 r.)

Celem konferencji było rozpoznanie problematyki reformy prawa zamówień publicznych w jej
społecznym wymiarze, w szczególności aktywizowania przez system zamówień publicznych osób
niepełnosprawnych i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, co ma
szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej.
Konferencje umożliwiły dyskusję na temat aspektów prawnych, gospodarczych i społecznych
rozwoju rynku zamówień publicznych stanowiąc jednocześnie miejsce wymiany poglądów osób
korzystających z nowych uregulowań. W konferencjach udział brało ponad 100 gości z kraju
i zagranicy, w tym obecni byli przedstawiciele UZP, PIP, GIODO, uniwersytetów polskich
i zagranicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Obsługę cateringową IV konferencji zapewniła m.in. spółdzielnia socjalna „Włoszczyzna”.

STOSOWANIE KLAUZUL I/LUB ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH
PRZYKŁADY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU

•
•

postępowania na roboty budowlane w ramach rewitalizacji miasta Łodzi (ogółem 14 postępowań)
postępowania na usługi:
o „Utrzymanie, rozwój i asysta techniczna dla Systemu do obsługi gospodarki odpadami” (DOA-ZP-VII.271.92.2017)
o „Wykonanie nasadzeń kwiatów, bylin i krzewów wraz z pielęgnacją na terenach wskazanych przez Zamawiającego
w Mieście Łodzi w roku 2017” (DOA-ZP-VII.271.35.2017)
o „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych
niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019” (DOA-ZP-VIII.271.4.2017)
o „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz budynków Urzędu Miasta Łodzi wraz z przyległymi terenami
zewnętrznymi w latach 2017-2020” (DOA-ZP-VII.271.18.2017)

POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONE W UMŁ W 2017 R.
Z ZASTOSOWANIEM KLAUZUL I ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH
STATYSTYKA

Rodzaj
postępowania

Ilość
przeprowadzonych
postępowań

Ilość postępowań,
w których zastosowano
aspekty społeczne
(art. 91 ust. 2 pkt 2
ustawy)

Ilość postępowań,
w których zastosowano
klauzule społeczne
(art. 29 ust. 4 ustawy)

Dostawy

45

0

0,0%

0

0,0%

Usługi

152

7

4,6%

0

0,0%

Roboty budowlane

74

12

16,2%

15

20,3%

Razem

271

19

7,0%

15

5,5%

W zestawieniu nie ujęto klauzul społecznych dotyczących zatrudnienia osób
uczestniczących w realizacji zamówienia publicznego na podstawie umowy
o pracę.

W ramach klauzul społecznych w opisie przedmiotu
zamówienia Zamawiający ustanowił wymóg zatrudnienia
osób bezrobotnych (w ilości od 1 do 3 osób w zależności od
postępowania).
Zastosowane przez Zamawiającego aspekty społeczne
odnosiły się do kryterium oceny ofert (o wadze od 5% do 40%
w zależności od postępowania) obejmującego integrację
zawodową
i
społeczną
–
zatrudnienie
osób
niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych (w liczbie od 2 do 4
osób w zależności od postępowania).
W postępowaniach dotyczących rewitalizacji miasta Łodzi
Zamawiający stosował klauzule społeczne w opisie
przedmiotu
zamówienia
dodatkowo
wzmacniając
prospołeczny charakter zamówienia poprzez kryterium oceny
ofert (dodatkowe zatrudnienie osób bezrobotnych).

WZMOCNIENIE KLAUZULI SPOŁECZNEJ – ZAPISY W SIWZ
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy
przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
DOA-ZP-VII.271.141.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(…)
3.4. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający
wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonaniu zamówienia zatrudnione były minimum
3 osoby bezrobotne na podstawie umowy o pracę na
podstawie skierowania z urzędu pracy (…) lub na
podstawie
właściwego
dokumentu
kierującego
bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez
organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku
pracy, określony w analogicznych przepisach państwa
członkowskiego
UE
lub
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego. (…)

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY
„Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób –
zatrudnienie osób bezrobotnych” (Z)
Zamawiający będzie oceniał oferowane dodatkowe zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę na czas trwania zamówienia osób bezrobotnych ponad
wymagane przez Zamawiającego zatrudnienie tj. 3 osoby bezrobotne
w następujący sposób:
•
•
•

1 osoba – 3 pkt
2 osoby – 6 pkt
3 osoby – 10 pkt

Max. liczba
punktów

10

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku niezaoferowania dodatkowego ponad
wymagane przez Zamawiającego zatrudnienie.

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego
z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat (…)
na karcie ocen zawartej w pkt 6 Formularza oferty (…),
Zamawiający
przyjmie,
że
Wykonawca
nie
oferuje
dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
na czas trwania zamówienia osób bezrobotnych ponad
wymagane przez Zamawiającego zatrudnienie określone
w opz i umowie, a w kryterium (…) otrzyma 0 pkt.

KLAUZULA SPOŁECZNA - PRZYKŁADOWE ZAPISY UMOWY
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy
przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
DOA-ZP-VII.271.141.2017

WYMAGANIA
§ 11 (…)
18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na czas trwania zamówienia minimum …….. osoby/osób bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych
w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu
ww. pracownika na podstawie umowy o pracę na czas trwania zamówienia, nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany aktualizować tę informację raz na kwartał (…).
Oświadczenie Wykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
imię i nazwisko osoby/osób bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/osób bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umów o pracę. Kserokopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana (…) tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
(…)
22. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 18 (…) do realizacji przedmiotu Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy,
a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy
o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą (…).

KLAUZULA SPOŁECZNA - PRZYKŁADOWE ZAPISY UMOWY
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy
przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
DOA-ZP-VII.271.141.2017

CZYNNOŚCI KONTROLNE

20. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie
spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych, zgodnie z ust. 18 (…). Zamawiający będzie
uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowiązków w następujący sposób:
a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę (…) dodatkowych pisemnych wyjaśnień
dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym czasie, w tym również bez uprzedniego
zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych
stosownych dowodów,
c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów
i oświadczeń wskazanych w ust. 18 (…).

KLAUZULA SPOŁECZNA - PRZYKŁADOWE ZAPISY UMOWY
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy
przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
DOA-ZP-VII.271.141.2017

SANKCJE
21. (…)
b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych zgodnie z ust. 18 przez cały okres realizacji Umowy, Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników
zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (...) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, w czasie których ww. obowiązek
nie był realizowany, chyba, że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi
zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie
osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; (…)
c) (…)
d) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę zatrudnienia osoby/osób bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 18 (…), będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów.
Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 18 (…)
dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości
lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu
terminu na usunięcie tych naruszeń. (…)

WZMOCNIENIE ASPEKTU SPOŁECZNEGO
W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
STUDIUM PRZYPADKU

Wzmocnienie kryterium: „Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia”
w ramach zamówienia publicznego na „Obsługę i utrzymanie szaletów komunalnych zlokalizowanych na terenie
miasta Łodzi” realizowanego w kolejnych latach (2016, 2017 i 2018).
• rok 2015 – w kryterium pozacenowym (waga 5%) punkty
przyznane za zatrudnienie co najmniej jednej osoby
niepełnosprawnej; wszyscy Wykonawcy złożyli taką deklarację;
• rok 2016 – w kryterium pozacenowym (waga 40%) punkty
przyznane odpowiednio za zatrudnienie co najmniej jednej lub
dwóch
osób
niepełnosprawnych;
wszyscy
Wykonawcy
zadeklarowali
zatrudnienie
co
najmniej
dwóch
osób
niepełnosprawnych;
• rok 2018 – w kryterium pozacenowym (waga 40%) punkty
przyznane odpowiednio za zatrudnienie co najmniej dwóch,
trzech lub czterech osób niepełnosprawnych; wszyscy
Wykonawcy zadeklarowali zatrudnienie co najmniej czterech
osób niepełnosprawnych.
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