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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numerit~tdkontroli PI161004 - Klauzule spdeczne w zamowieniach publicznych udzielanych przez 
administracje publicznq 

Jednostka Najwyisza lzba Kontroli 
pneprowadzajqca Departament Administracji Pu blicznej 

kontrolg 

~ontroler/Kontrole~I Michd MMaCkiewicz, doradca ekonomiczny, upowainienie do kontroli Nr KAP1812016 z dnia 
1 czerwca 201 6 r. 

Katarzyna Czerwinska - Michalska, doradca ekonomiczny, upowaznienie do kontroli 
Nr KAP14012016 z dnia 8 lipca 2016 r. 

(dowod: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka Urzqd Miasta w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 
kontrolo wana 

Kiemwnikiednostki Marcin Pluta, Burrnistrz Miasta Brzeziny 
kontrolowanej 

Zakres kontroli 

Okres objefy kontrolq 

(dowod: akta kontroli str. 5-8) 

1. Dzidania Urzedu Miasta w Brzezinach w zakresie stosowania klauzul spdecznych 
w zamowieniach publicznych. 

2. Realizacja przez Urzqd Miasta w Brzezinach obowiqzkow w zakresie planowania, 
realizacji i kontroli zamowien publicznych uwzgledniajqcych klauzule spdeczne. 

3. Efekty stosowania klauzul spdecznych w zamowieniach publicznych. 

Od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

Uiyte w wystapieniu pokontrolnym skroty oznaczaia: 

NIK - Najwyzsza lzba Kontroli 
Burmistrz - Burmistrz Miasta Brzeziny 
Urzqd lub Miasto - Urzqd Miasta w Brzezinach 
Zamawiajqcy - Urzqd Miasta w Brzezinach 
Pzp lub ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien 
Publicznychl 
SlWZ - Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia 

II. Ocena* kontrolowanej dzialalnosci 

-opbl,,a W ocenie NIK w Urzgdzie zapewniono warunki oraz podjeto dzialania, ktore 2 skutkowdy stosowaniem na szerokq skalg klauzul spdecznych w zamowieniach 
publicznych. W kontrolowanym okresie zrealizowano 21 zamowien publicznych 

Uzasadn'enie o lqcznej wartosci 14 383,8 tys. zl, w ktorych uwzgledniono klauzule spdeczne, co 
oceny ogolnej 

stanowilo 25,6% liczby i 64,4% wartosci brutto umow podpisanych przez Unqd 
w wyniku przeprowadzonych postepowan przetargowych z zastosowaniem Pzp. 

f Dz. U z 2015 r. poz. 2164, ze zm.; w brzrnieniu obowiqujqcyrn do 27 lipca 2016 r 
Najwyzsza lzba Kontroli stosuje 3-stopnlowq skale ocen pozytywna, pozytywna, mlmo stwierdzonych 
nieprawidlowob; negatywna, jednakze w niniejszej kontroli, w ocenie ogolnej i ocenach czqstkowych 
zastosowano opisowqfon~ oceny kontrolowanej dziatalnoSci. 



Opis stanu 
faktycznego 

Klauzule spdeczne zastosowano w: 
18 zamowieniach na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 lit b) ustawy Pzp i dotyczyly 
one zobowiqzania wykonawcy do zatrudnienia w pdnym wymiarze czasu pracy 
przy wykonywaniu calego zamowienia, co najmniej jednej osoby 
niepdnosprawnej na podstawie umowy o prace lub spddzielczej umowy o prace; 
trzech zamowieniach na podstawie art. 22 ust 2 ustawy Pzp. 

Zaangazowanie Urzqdu w realizacje zamowien z zastosowaniem klauzul 
spdecznych pozwolilo na zatrudnienie w kontrolowanym okresie 18 osob 
niepelnosprawnych oraz umoiliwilo w trzech zamowieniach realizacje kontraktu 
przedsiebiorcom zatrudniajqcym powyzej 50% pracownikow niepelnosprawnych. 
W ocenie NIK wpisuje sie to w idee stosowania klauzul jako narzedzia realizacji 
celow spolecznych (polityk spdecznych). Takie dzialania Urzedu wspierajq bowiem 
integracje osob majqcych problemy spdeczno - zawodowe. 

W ocenie NIK, w Urzedzie prawidlowo planowano i realizowano obowiqzki 
w zakresie zastosowania klauzul spokcznych w prowadzonych zamowieniach 
publicznych, Zapewniony zostal rowniei skuteczny nadzbr nad realizacjq umow 
zawartych z wykonawcami w czesci dotyczqcej zastosowania klauzuli spdecznej. 

Formulujqc powyzszq ocenq NIK zauwaia duze zaangazowanie Urzedu w zakresie 
stosowania klauzul spdecznych w zamowieniach publicznych (zarowno w zakresie 
skali jak i dwoch typow klauzul), pomimo ich fakultatywnosci w przepisach Pzp. 
Stwierdzony przez NIK brak, w trzech ogloszeniach o zambwienie publiczne, 
postanowien dotyczqcych zastosowania przez Zamawiajqcego klauzuli spolecznej 
w postepowaniu przetargowym, nie mial wplywu na wlasciwe poinformowanie 
potencjalnych wykonawcow o naloionych dodatkowych obowiqzkach. 

Ill. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dzialania Unedu Mias fa Bneziny w zakresie stosowania klauzul 
spdecznych w zamowieniach publicznych. 

1.1. W dokumentach strategicznych3 i wewnetrznych4 U p d u  nie zostaly 
uwzglednione i opisane w sposob forrnalny zasady stosowania klauzul spdecznych 
w zamowieniach publicznych. Stosownie do postanowien zawartych w Regulaminie 
organizacyjnyms kwestie zamowien publicznych zostaly przypisane do Wydzialu 
Rozwoju, lnfrastruktury i Mienia. Do jego zadan naleial m.in, wyWr trybu 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i koordynowanie dzialan 
zwiqzanych z zamowieniami publicznymi, wyznaczanie terminow rozpoczpia 
procedur przetargowych oraz przygotowanie ogloszen dotyczqcych zamowien 
publicznych i przekazywanie ich do publikacji, przygotowywanie specyfikacji 
istotnych warunkow zamowienia lub dokumentacji podstawowych czynnoki 
zamowienia publicznego i sporzqdzanie projektow umow (§ 13 ust. 4 regulaminu). 

(dowod: akta kontroli str. 9-14; 239-242; 247-251; 257-260) 

Naleiq do nrch m in. Strateg~a Rozwoju Mrasta Brzeziny na lata 2014 - 2020, Strategla Promoc]~ Miasta 
Brzezrny 2014 - 2020, Lokalny Program Rewltalrzacjr M~asta Brzezrny na lata 2014 - 2020, Strategla 
Rozwiqzywan~a Problemow Spdecznych Miasta Brzeany na lata 2015 - 2020. W dokumentach tych jest 
rnowa o ekonomri spofecznej oraz mpieran~u osob wykiuczonych I zagrozonych wykluczenfem spdecznym 
Zarzgzeniami Burmistrza Miasta Brzez~ny Nr. 13112012 z dn~a 31 sierpnla 2012 r , 15712013 z dnia 24 
paidziernrka 2013 r., 21412013 z dn~a 31 grudnia 2013 r , 1612014 z dn~a 26 lutego 2014 r , 4512014 z dn~a 
16 kw~etnia 2014 r oraz 22912015 z dn~a 31 grudnra 2015 r. zostaly zatw~erdzone i wprowadzone do uiytku 
sluibowego w Urzedz~e Regularnlny udz~elania zamow~en publ~cznych, ktbrych wartosc nre przekraczala 
wyraione] w zlotych rownowartosc~ kwoty 14 000 Euro (a pdzn~ej 30 000 Euro) W Urzqdzie nre 
wprowadzono zarzqdzen w zakres~e stosowania ustawy Pzp powyiej wartosci okreslone] w art. 4 ust. 8 
ZanNzenla Burmlstrza M~asta Brzez~ny w spritwle nadan~a Regulam~nu Qrgan~zxyjneg~ Un@u M~asta 
Brzez~ny Nr. 12212012 z dnia 24 slerpnra 2012 r ,  212/2013 z dnra 31 grudn~a 2013 r ,  312015 z dn~a 21 
styczn~a 2015 r , 1112015 z dnia 29 stycznia 2015 r ,4612015 z dnra 31 marca 2015 r , 22112015 z dn~a 22 
grudnra 2015 r., 1012016 z dnra 25 styczn~a 2016 r 



1.2. W okresie objetym kontrolq 5 pracownikow URT~UG U C Z ~ S ~ ~ ~ C Z ~ ~ O  

w szkoleniach dotyczqcych przepisow ustawy Pzp, ktorych przedmiotem byly takze 
zagadnienia zwiqzane ze stosowaniem klauzul spdecznych. Byly to main. ,,Klauzule 
spdeczne w zamowieniach publicznych", ,,Zielone zamowienia publiczne", 
,,Postepowanie o udzielenie zamowienia po nowelizacji prawa zamowien 
publicznych ze wzgledu na implementacje dyrektywy. Ponadto Burmisfn 
uczestniczyl jako prelegent lub ekspert na seminariach organizowanych main, przez 
Urzqd Zamowien Publicznych7 lub Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrada. 

W postepowania przetargowe, w tym w ptzygotowanie dokumentacji przetargowej, 
w ktorych stosowano klauzule spdeczne, zaangazowanych bylo 17 pracownikbw, 
z ktorych 5 bralo udzial w wyiej opisanych szkoleniach dotyczqcych zamowien 
publicznych. 

Burmisfrz wyjasnil, ze w szkoleniach z zakresu klauzul spdecznych brali udzial 
pracownicy bezposrednio zaangazowani w zadania zwiqzane z klauzulami 
spdecznymi, czy to na efapie SlWZ czy fez jui na efapie realizacji przedmiofu 
zamowienia. Pozosfale osoby, More nie uczesfniczyly w szkoleniach z zakresu 
klauzul spdecznych nie zglaszaly takich potneb, a ich zaangazowanie w procedurq 
zamowieri publicznych nie jest zwiqzane z klauzulami spdecznymi bqdz zwiqzane 
w bardzo ograniczonym zakresie. 

Od dnia wejscia w zycie przepisow umozliwiajqcych stosowanie klauzul spdecznych 
Unqd zrealizowal dzialania majqce na celu ich zastosowanie w zamowieniach 
publicznych. Efektem tych dzialan bylo zrealizowanie w okresie od 201 1 r. 
do 30 kwietnia 2016 r. 29 takich zamowien (w tym 21 w okresie objetym kontrolq 
i osmiu w latach 201 1-2012). 

(dowod: akta kontroli str. 19-33; 124-1 86; 243-251; 261-266) 

Ustatone W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
nieprawidtowo~ci stwierdzono nieprawidbwosci. 

W ocenie NIK brak formalnego ustanowienia, zarowno w dokumentach 1 strategicznych jak i w wewngtanych, kwestii stosowania klauzul spolecznych, nie 
stanowil bariery dla Urqdu w ich szerokim wykorzystaniu do kreowania ekonomii 
spdecznej Miasta Btzeziny. Od wejscia w zycie przepisow Pzpg, umozliwiaj~cych 
stosowanie klauzul spdecznych, zrealizowano bowiem lqcznie 29 zamowienl0, co 
skutkowalo zatrudnieniem 39 osob niepdnosprawnych. 

2. Realizacja pnez Unqd Miasta Bneziny obowiqzkow w zakresie planowania, 
realizacji i kontroli zamowien publicznych uwzgl~dniajqcych klauzule 
spdeczne. 

Opis stanu 
faktycznego 

2.1. Ustalono, ze w okresie objetym kontrolq nie spotzqdzano na dany rok 
budzetowy forrnalnych planow zamowieri publicznych. Brak jest rowniez 
udokumentowanych analiz i ocen zamowien publicznych (w tym takie tych, co do 

6 W 2013 r. - 4 pracownikow; w 2014 r - 1 p r m n i k ;  w 2015 r. - 2 pracownikow; w 2016 r. - 2 
pracownikow. 
.Klauzule spdeczne w zam6wieniach publicznych" - twarz ogdlnopolskiej karnpanii realizowanej przez UZP, 
Fundacje Fundusz Wspdpracy, ISP oraz MPIPS w ramach realizacji og6lnopolskiego projektu 
.Zintegrowany system wsparcia ekonomii spdecznej' - og6lnopolski program bezptatnych szkolen na ternat 
moiliwosci stosowania klauzul spolecznych w zamoweniach publicznych. Miasto Brzeziny zostalo podane 
jako ptzyklady dobrych praktyk w podrpniku Aspekty spdeczne w zarnowieniach publicznych'. 

8 Szkolenie dla pracownikdw GDDKiA na temat .Dlaczego nie stosujemy klauzul spdecznych - aspekty 
praktycznen. 

9 Dane do dnia 30 kwietnia 2016 r. 
lo 26 zamowie~ z wykorzystaniern klauzuli opisanej w 29 ust. 4 pkt 1 lit, b) oraz 3 zarnowieh z wykorzystaniern 

klauzuli opisanej w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 



ktorych nie majq zastosowania przepisy ustawy Pzp, tzw. zamowienia podprogowe) 
w zakresie uwarunkowan mozliwosci zastosowania w nich klauzul spdecznych. 

Zgodnie z wyjasn ieniami Burmistrza decyzje co do zastosowania klauzuli spolecznej 
w danym zamowieniu publicznym, zapadajq w cimu roku budzetowego na biezqco, 
dla kaidego zamdwienia osobno w formie ustnej (.. .). lndywidualnie dla kazdego 
zamowienia publicznego dokonywana jest przez Kierownika Zamawiajqcego analiza 
pod kqtem racjonalnosci zastosowania klauzuli spdecznej, uwzglqdniajqca 
przedmiot zamowienia, dlugost okresu realizacji zamowienia, wartosd zamowienia 
w oparciu o wysokosc Srodkow budzetowych zaplanowanych w budzecie na dane 
zadanie (. . .). Zastosowanie klauzuli spdecznej w zamdwieniach publicznych Miasta 
Btzeziny ma na celu wsparcie osob wykluczonych bqdz zagrozonych wykluczeniem 
spdecznym i dotyczy ghwnie osob niepehosprawnych. Poniewaz analiza dokonana 
w 2011 r. przy wsp~udziale Powiatowego Urzedu Pracy w Brzezinach wskazala, 
ze sposrod osob wykluczonych z rynku pracy, to wlasnie osoby niepdnosprawne 
wykazujq najwiekszq chec do podjqcia pracy. 

(dowod: akta kontroli str. 239-242; 244-251 ; 257-260; 347-349) 

W zakresie zamowien podprogowychll Burmistrz wyjasnil, i e :  Zamawiajqcy przyiqi, 
iz zastosowanie w nich klauzul spdecznych nie spdniloby swojej roli. Najczesciej sq 
to zamowienia krotkotrwale, jednorazowe (zakupy, uslugi), o niskiej wartoici 
i stosowanie klauzul w ocenie Zamawiajqcego z uwagi na przedmioty zamowien 
i ich wartosd jest niezasadne, nie spelniloby celu spdecznego. 

(dowod: akta kontroli str. 239-242; 244-251) 

Analiza wybranych zamowien, do ktbrych nie zastosowano ustawy Pzpl* wykazda, 
ze sq to zamowienia jednorazowe, o niskiej wartosci, z wyjqtkiem kilku pozycji, 
z ktorych do badania wybrano 8 o wartosci brutto od 3 813,O zl do 70 725,O zl. 
Stwierdzono, i e  dwie umowy zawarte byly na okres 12 miesiecy, pozostale na okres 
jednego miesiqca. Przy czym umowy zawarte na okres 12 miesiecy dotyczyty 
sprawowania stalego nadzoru serwisowego nad licencjonowanym 
oprogramowaniem oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad eksploatacjq 
oprogramowania. 

(dowod: akta kontroli str. 34-1 23; 275-340) 

2.2. W okresie objetym kontrolq Urzqd przeprowadzil 21 postepowanl3 o udzielenie 
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 
klauzul spdecznych na Iqcznq kwote 14 383,8 tys. zl14, co stanowilo odpowiednio 
25,6% liczby i 64,4% wartoSci umow podpisanych w wyniku przeprowadzonych 
postepowan przetargowychl5. 

(dowod: akta kontroli str. 124-1 86) 

Dla wartosci zarnowien ponltej kwoty okreslonej wart. 4 ust. 8 ustawy h p  
l 2  Badan~e zostalo przeprowadzone w oparclu o Rejestry zambwlen publ~cznych, ktorych wartosi: nle 

przekracza wyralonej w zlotych rownowartosci 30 000 Euro Zamdwlen~a te poddano analizie pod kqtem 
okresu obowlqztzywan~a I charakteru przedmiotu zamb~enia  (ustuga) 

l3 18 z zastosowanlern klauzuli spdecznej opisanej w art 29 ust 4, pkt 1 lit b) ustawy Pzp oraz 3 
z zastosowaniern klauzull spdecznej oplsanej w art 22 ust 2 ust Pzp 

l4 W 2013 r. - 9 umow na Iqcznq kwote 4 516,3 tys. zl (tj. 25,7% lrczby I 61,9% wartosci), w 2014 r - 3 umowy 
na lqcznq kwotg 4 947,7 tys zl (tj 13,6% llczby i 62,9% wartoici), w 2015 r - 8 urn& na tqcznq kwotg 
4 803,O tys, zt (t]. 34,8% llczby i 68,7% wartoh), 2016 r. - 1 umowa na kwotq 116,8 tys. zl (tj. 50,0% liczby 
I 66,1% wartosci) 

l5 Co stanowllo odpow~ednlo 3,3% llczby i 53,4% wartosc~ wszystklch urnow zawartych przez Unqd w okres~e 
objetym kontrolq. 



I 

SzczegMwyrn badaniern NIK objeto 10 postepowati o udzielenie zamowienia 
publicznegol6 z zastosowaniern klauzul spdecznych, w wyniku ktorych zawarto 
urnowy o Iqcznej wartosci 12 368,O tys, zi. Ustalono, ze Unqd: 

okreslii w SIWZ, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 i 11 Pzp inforrnacje w zakresie 
zastosowania w post~powaniu o zarnowienie publiczne klauzul spdecznych; 
zawarl w projektach urnowl7 (a nastqpnie w zawartych urnowach) niezbqdne 
postanowienia zabezpieczajqcel8 Zamawiajqcego przed ewentualnyrn 
niewywiqzywaniern sie ptzez wykonawce obowiqzkow wynikajqcych 
z zastosowanych klauzul spdecznych; 
urniescil w projektach urnow (a nastepnie w zawartych urnowach) niezhdne 
postanowienia regulujqce kwestie uprawnien do kontroli i rnonitoringu w zakresie 
obowiqzkow wynikajqcych z zastosowania klauzul spdecznych. 

W okresie objetyrn kontrolq nie wystqpily przypadki: 
rezygnacji przez Zarnawiajqcego z zaproponowanej klauzuli spdecznej; 
uniewaznienia postepowati z powodow blednego przygotowania w SIWZ opisu 
zastosowania klauzuli oraz sposobu jej wykonania; 
zmiany tresci SlWZ w czesci dotyczqcej klauzuli spdecznejlg; 
naruszenia terminow20 w udzielaniu odpowiedzi przez Unqd na zadawane przez 
wykonawcow pytania. 

(dowod: akta kontroli str. 124-1 77; 341-346; 350-1330) 

W trakcie przeprowadzanych postepowari przez Ufzqd, wykonawcy zwracali sie 
o wyjasnienia, w zakresie zastosowanej klauzuli spdecznej w dwoch 
postqpowaniach21. W jednyrn ptzypadku zapytanie rnialo rniejsce w uniewaznionym 
post~powaniu. W jednyrn przypadku wykonawca wnosil o usuniecie warunku 
wynikajqcego z klauzuli okreslonej w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp22, 

(dowod: akta kontroli str. 257-260; 341 -346; 534-538; 1 137-1 143; 1347-1 349) 

Jak wyjasnil Burmistrz, Zamawiajqcy dokonuje ustalenia wartodci szacunkowej 
zamowienia zgodnie z art. 32 i 33 ustawy Pzp. Nie uwzglednia przy szacowaniu 
faMu zastosowania klauzuli spdecznej, natomiast posiadajqc wiedze ile na dane 
zadanie moze pneznaczyc srodkow budzetowych (w oparciu o kosztorys 
inwestorski bqd2 wysokoSC Srodkow pfzeznaczonych na dane zadanie w budZecie), 
decyduje o zastosowaniu bqdi nie klauzuli spdecznej i o ilosci osob wymaganej 
do zatrudnienia pnez Wykonawce. 

Do ustalania wartosci szacunkowej zarnowieh Miasta, w ktorych zastosowano 
klauzule spoleczne, nie korzystano z odplatnej pomocy podrniotow zewnetrznych. 

Jak wyjasnil Burmistrz, zastosowanie klauzuli nie spowodowalo problerndw w trakcie 
realizacji zarnowieri. Wystepowaly natomiast pfzypadki, Ze wykonawcy pned 
pnystqpieniem do realizacji zamowienia zwracali siq do Zamawiajqcego z prosbq 
o pomoc w znalezieniu osoby niepelnosprawnej gotowej do podjgcia pracy pny  

'6 Wybranych przez kontrolera w sposob celowy - 7 postqpowan z zastosowaniern klauzuli opisanej w art. 29 
ust. 4 pkt 1 lit b) ustawy Pzp oraz 3 z zastosowaniem klauzuli opisanej w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

'7 Stanowiqcy zatqcznik do SIWZ. 
'8 Utzqd zastosowal sankcje wobec wykonawcy w postaci kar urnownych w zaleznosci od zamowienia w 

wysokoSci od 0,5% do 5% za caty przedmiot umowy, za kaidy rozpoczqty miesiqc niedotrzymania warunku. 
'9 W jednyrn postqpowaniu (R1.271.12 2013) wykonawca wystqpil z pytaniem o doprecyzowanie w kwestii 

sposobu obliczania kary 
Wynikajqcych z ustawy Pzp. 

2' W postqpowaniu R1.271.14.2015 jeden wykonawca poprosil o doprecyzowanie w jakim okresie czasu ma 
byc zatrudniony niepehosprawny. W uniewatnionym postqpowaniu R1.271.12.2013 - jeden wykonawca 
zapytal czy Zamawiajqcy potwierdza koniecznost zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepelnosprawnej. 
W postqpowaniu R1.271.14.2013 - wniosek wykonawcy wpiyn$ po uplywie potowy terminu na skladanie 
ofert. Na podstawie art. 38 ust. l a  ustawy Pzp, Zamawiajqcy nie mial obowigku rozpatrywania wniosku 
i pozostawil go bez rozpoznania, 



realizacji danego zadania. Zamawiajqcy we wspdpracy z Powiatowym U m e m  
Pracy w Brzezinach pomagal Wykonawcy w znalezieniu takich osob. 

Urzqd nie dokonywal oceny ani analiz spdecznych skutkow zastosowania klauzul 
spdecznych w zarnbwieniach jak rowniez analizy kosztow i korzySci. 

(dowod: akta kontroli str. 244-251; 275-340) 

W kontrolowanyrn przez NIK okresie, wystqpilo 14 przypadkow uniewainiania 
postqpowan23 w ktorych zastosowano klauzule spdeczne. W zadnyrn 
z kontrolowanych uniewaznionych postqpowan, powodem uniewainienia nie byly 
kwestie zastosowanych klauzul spdecznych. 

(dowod: akta kontroli str. 124-1 77; 1331-1678) 

2.3. W urnowach o realizacjq zarnowienia publicznego zawarto postanowienia 
uprawniajqce zarnawiajqcego do skutecznego egzekwowania realizacji klauzul 
spdecznych, tj, sankcji z tytulu niespdnienia wymagan w zakresie prawidlowego 
stosowania danej klauzuli spdecznej oraz sposobu kontrolilmonitorowania 
jej realizacji. 

W przypadku klauzuli opisanej w art. 29 ust 4, pkt 1 lit b) ustawy Pzp, postanowienia 
objqtych badaniern urnow wskazywaly, ze Zamawiajqcy ma prawo na kaidyrn etapie 
realizacji zamowienia zwrocik siq do wykonawcy o przedstawienie dokurnentacji 
zatrudnienia osbb niepdnosprawnych, natorniast wykonawca ma obowiqzek 
przedstawic jq  niezwlocznie Zamawiajqcemu. 

Procedura dzialan kontrolnychlmonitoringowych nad wykonawcami w zakresie 
obowiqzkow wynikajqcych z zastosowania klauzul spdecznych, nie zostala 
w Urzqdzie sforrnalizowana24. 

W zakresie realizacji 18 zarnowien25 pracownicy Urzqdu przeprowadzili 36 kontroli26 
dotyczqcych wywiqzywania siq z obowiqzkbw wykonawcy wynikajqcych 
z zastosowanej klauzuli spdecznej. Dzidania kontrolne skutkowaly nalozeniern 
wobec jednego wykonawcy kary za niezatrudnienie w wyznaczonym terrninie jednej 
osoby niepelnosprawnej27. 

W zakresie realizacji trzech zarnbwien28 pracownicy Urzqdu przeprowadzili 34 
kontrole29 dotyczqce wywiqzywania sit z obowiqzkow wykonawcy wynikajqcych 
z zastosowanej klauzuli spdecznej. Dzialania kontrolne wykazaly, ze wykonawcy 
wywiqzywali siq z obowiqzkbw urnownych nalozonych w wyniku zastosowania przez 
Urzqd klauzul spdecznych. 
Jak wyjasnil Burmistrz, nadzor nad realizacjq zawartej umowy z wykonawcq 
w czqSci dotyczqcej klauzul spdecznych, Mory okreSlony jest w postanowieniach 
umowy zawartej z wykonawcq w praktyce przedstawia siq nastqpuiqco: 

pracownik Urzqdu Miasta Brzeziny, Mory prowadzi sprawy osobowe 
praco wnik6 w, weryfikuje dostarczone do Urzqdu Miasta Brzeziny przez 

23 W uniewainionych przez U q d  14 postgpowanlach (dotyczqcych 9 zadan inwestycyjnych) wystqpily cztery 
przypadki zaniechania dalszego oglaszania posepowah na zadanie ze wzglgdu na brak srodkow 
w budiecie Miasta, jeden przypadek pcdzidenia zadanla na dwa postgpowania (w obu przypadkach doszlo 
do rozstrzygniqcia i podpisania umowy) oraz jeden przypadek przekazania do realizacji zambwienia 
do Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. W trzech przypadkach, ponowne ogioszenie postepowania 
wybnlb wykonawce. We wszystkich postgpowaniach konsekwentnie stosowano klauzule spdeczne. 

z4 W postaci regulaminu, zarzdzenla, pisemnego polecenia sluibowego bqdi w zakresach obowiqkbw 
pracownikow. 

25 Z zastosowaniem klauzuli spdecznej opisanej w art. 29 ust. 4, pkt 1 lit b) ustawy h p .  
26 Srednio kontrola/monitoring odbywala sig co jeden miesiqc I 21 dni. 
27 Nabiono karg w wysokosci 1 75238 zt w zakresie zawartej w dniu 19 kwietnla 2016 r, umowy 

nr R1.10812016 z CEZDROG Cezary Jetak. 
Z zastosowaniem klauzuli spdecznq opisanej w art. 22 ust. 2) ustawy Pzp. 
Srednio kontrola/monitoring odbywda sig co miesiqc przy skladaniu faktury przez wykonawq za wykonanq 
ushge. 



Ustalone 
nieprawidlowoSci 

wykonawcg, potwierdzone za zgodnosc z orygindem kserokopie dokumentacji 
zatrudnienia osob zatrudnionych w zwiqzku z klauzulq spdecznq z art. 29 ust. 
4 PZP, 
pracownik Urzedu Miasta Brzeziny, Mory realizuje zadania wynikajqce z ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach i ustawy o odpadach, kontroluje 
wykonawce z wykonania klauzuli spdecznej z art. 22 ust. 2 (stosowana 
wylqcznie w zamowieniach publicznych na odbior odpadow komunalnych 
w Miescie Brzeziny), 
pracownik Urzedu Miasta Brzeziny, kfory koordynuje i na biezqco nadzoruje 
przebieg procesu inwestycyjnego, w przypadku zatrudnienia przez wykonawce 
osdb niepetnosprawnych w charakterze pracownikow fizycznych na terenie 
pro wadzonej in westycji, sprawdza obecnosc praco wnika w miejscu 
pro wadzonej in westycji. 

(dowod: akta kontroli str. 15-18; 124-1 33; 244-251; 267-282; 341-346; 
350-1 330; 1679-1 91 8) 

2.4. W okresie objetym kontrolq nie by1 przeprowadzony w Unedzie audyt oraz 
kontrola wewnetrzna dotyczqca stosowania klauzul spdecznych w zamowieniach 
pu blicznych. 

(dowod: akta kontroli str. 9-14; 197-242; 244-251 ; 275-278) 

W trzech zamowieniach publicznych, ktorych zastosowano klauzule spdecznq, 
opisanq w art. 29 ust. 4, pkt 1 lit b) ustawy Pzp, Urzqd nie zamieszczal w ogloszeniu 
o zamowienie tej informacji. 

Burmistrz wyjasnil, ze postanowienia te sq  niewiqzqcymi zaleceniami i nie wynikajq 
wprost z obowiqzujqcych przepisow prawa. W ocenie Zamawiajqcego wystarczajqce 
jest umieszczanie stosownych zapisow dot. klauzuli spdecznej (. . .) w Sl  WZ oraz we 
wzorze umowy (stanowiqcym zalqcznik do SI WZ). (. . .) Wykonawcy w formularzu 
oferty, stanowiqcym zalqcznik do SIWZ oswiadczajq, iz zapoznali 
sie z dokumentami przetargowymi oraz z projekfem umowy stanowiqcej zdqcznik 
do SIWZ, akceptujq jej tresc i warunki oraz zobowiqzujq sie do zawarcia jej 
w przypadku wyboru ich oferty. Stosowane przez Zamawiajqcego zapisy nie budzq 
wqtpliwosci dla wykonawcow i sq przez nich akceptowane. Wykonawcy sq swiadomi 
zastosowania klauzuli spdecznej a tym samym zatrudnienia osoby 
niepelnosprawnej, o czym moze Swiadczyc faM, iz nie byh  przypadku 
niezatrudnienia przez wykonawce osoby niepdnosprawnej. 

(dowod: akta kontroli str, 271 -274;343-344; 864-1 188; 1254-1 330) 

NIK nie podziela stanowiska zamawiajqcego. Zgodnie z art. 5a ust. 3 pkt 2 Pzp30, 
ogloszenie o zamowieniu powinno zawierac inforrnacje niezbedne z uwagi 
na okolicznosci jego udzielenia w szczegolnosci opis przedmiotu zamowienia. 

W art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wskazano, iz zamawiajqcy moie okreslic w opisie 
przedmiotu zamowienia wymagania zwiqzane z realizacjq zambwienia, 
main. dotyczqce zatrudnienia na podstawie umowy o pracq przez wykonawce 
lub podwykonawce osob wykonujqcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia 
naroboty budowlane lub uslugi, jezeli jest to uzasadnione przedmiotem 
lub charakterem tych czynnosci. Zgodnie z przywdanym przepisem to do 
Zamawiajqcego nalezy wybor, czy skorzysta z mozliwosci zastosowania klauzuli 
spdecznej przy realizacji zamowienia publicznego. W przypadku gdy Zamawiajqcy 
decyduje sie na skorzystanie z klauzuli spdecznej, to zobowiqzany jest zawrzec 
takq informacje w opisie przedmiotu zamowienia. W zwiqzku z powyzszym, 
informacje o warunkach zastosowanej klauzuli spdecznej, powinny byc zawarte juz 

30 Art  5a zostal dodany do ustawy Pzp z dniem 19 paidziernika 2014 r i obowigywal do 27 lipca 2016 r. 
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na etapie sporzqdzenia ogloszenia o zamowieniu, tak aby oferenci j u i  na etapie 
pierwszego kontaktu z zamowieniem mieli Swiadomosc stawianych im warunkow 
i mogli podjqc wstepne czynnosci w celu dostosowania swojej oferty do stawianych 
wymagan. 

Zgodnie z podrecznikiem ,,Aspekty spdeczne w zamowieniach publi~znych"3~~ 
Zamawiajqcy decydujqc siq na zastosowanie klauzul spdecznych jest zobowiqzany 
do okreslenia odpowiednich wymagan m.in, w ogloszeniu o zamowienie. 
Upublicznienie i odpowiednie poinformowanie potencjalnych oferentow 
o wymaganiach spdecznych jest jednym z podstawowych warunkow zastosowania 
klauzul spdecznych. Zgodnie z zaleceniami podrecznika, oferenci muszq byc 
swiadomi wszystkich zobowiqzan, ktore h d q  uwzgledniac przygotowujqc swoje 
oferty w postepowaniu o udzielenie zambwienia publicznego. 

W U p d z i e  dokonywano analiz mozliwoSci zastosowania klauzul spdecznych 1 w prowadmnych zambwieniach publicznych Brak jest wprawdzie dowodu, 
potwierdzajqcego ich przeprowadzenie, jednak w ocenie NIK o ich dokonywaniu 
swiadczq po pierwsze skala stosowania w praktyce klauzul spdecznych 
w zamowieniach publicznych, po drugie jakosc i wyniki post~powan. W Unqdzie 
zapewniony zostal skuteczny nadzor nad stosowaniem klauzul spdecznych 
wudzielanych zamowieniach. Monitorowanie i kontrola sprawowana nad 
wykonawcami przez Miasto, skutkowala naloieniem kary tylko w jednym przypadku 
za zbyt pozne zatrudnienie osoby niepelnosprawnej. 

W ocenie NIK brak umieszczenia informacji o stosowaniu klauzuli spdecznej 
w ogbszeniu o zamowienie, mialo charakter formalny i nie mialo w w w u  na 
prawidlowosc zastosowania przez Unqd klauzul spdecznych w zamowieniach. 
Ulzqd zapewnil pdnq informacje o wymaganiach spdecznych w SlWZ oraz jego 
zalqcznikach (m .in, projekcie umowy z wykonawcq). 

Brak w Urzqdzie formalnego ustanowienia procedur stosowania klauzul spdecznych 
nie stanowi, jak wykazala kontrola, bariery dla Urqdu w ich szerokim wykorzystaniu 
do kreowania ekonomii spdecznej Miasta Brzeziny. Stosowanie klauzul na tak 
szerokq skale jest zwiqzane z zaangaiowaniem obecnego kierownictwa Urzedu 
(Bumistrz jest ekspertem w dziedzinie ekonomii spdecznej), w ocenie NIK, istnieje 
zatem ryzyko, ze przy jego zmianie tendencja ta moie ulec odwroceniu, o czym 
moze Swiadczyt fakt niestosowania klauzul w jednostkach organizacyjnych Miasta 
Brzeziny. 

3. Efekty stosowania klauzul spdecznych w zamowieniach publicznych. 

opis stanu 3.1. W latach 2013 - 2016 (do 30 kwietnia br.) w wyniku udzielonych zamowien 
faktycznego publicznych Unqd podpisal 64532 umow na lqcznq kwotq 26 944,3 tys. zl33, w tym 

21 umow na Iqcznq kwote 14 383,8 tys. zlM, w ktorych zastosowano klauzule 
spdeczne, co stanowilo 3,3% liczby i 53,4% wartosci tych umow. 

Efektem zastosowanych przez Urzqd klauzul w okresie kontrolowanym, bylo 
zatrudnienie 18 osob niepdnosprawnych35. W ramach zrealizowanych zamowien 
publicznych wykazano, i e  osoby te zatrudniono na nastepujqcych etatach: 

31 Pkt. 2.3.3.3 Podrqcznika wydanego przez Urzqd Zamowien Publicznych, Warszawa 2014 r. 
32 Wr0ku2013-170,wroku2014-241,wroku2015-180,wroku2016-54. 
33 W roku 2013 - 8 0956 tys. zl, w roku 2014 - 9 708,O tys. zl, w roku 2015 - 8 256,l tys. zt, w roku 2016 - 

884,7 tys. zl. 
W roku 2013 - 4 516,3 tys zt, w roku 2014 - 4 947,7 tys. zt, w roku 2015 - 4 803,O tys. zt, w roku 2016 - 
116,8 tys, zt, 

35 W pnypadku trzech postepowan w ktorych zastosowano klauzule okreslonq w art. 22 ust 2 ustawy Pzp nie 
rnolna w spos6b jednoznaczny okreslic efektu rzeczowego, gdyz wymogiem by10 zatrudnianie 
w przedsiebiorstwie minimum 50% osob niepdnosprawnych. 



konserwatora drog (jedna osoba), robotnika drogowo - budowlanego (jedna osoba), 
pracownika fizycznego (dwie osoby), portiera (trzy osoby), robotnika budowlanego 
(jedna osoba), glownego mechanika (jedna osoba), kierowcy (jedna osoba), 
montera urzqdzen zabawowych (jedna osoba), prezesa (jedna osoba), pracownika 
biurowego (cztery osoby). 

(dowod: akta kontroli str. 124-1 91 ; 239-243; 261 -266) 

3.2. W celu ustalenia efektow stosowania klauzul spdecznych w zamowieniach 
publicznych badaniem objeto dwa zamowienia publiczne o podobnym charakterze36 
realizowane przez Urzqd, z czego w jednym nie zastosowano klauzuli spdecznej. 

Z analizy zestawienia przygotowanego przez Urzqd, na podstawie kosztorysow 
ofertowych ww, zamowieri wynika, ze nie jest mozliwe jednoznaczne stwierdzenie, 
czy klauzula spdeczna podwyzszala koszty calego zamowienia. We wszystkich 
postepowaniach Urzedu, w ktorych zastosowano klauzule spoleczne, jako podstawe 
rozliczenia z wykonawcq, zastosowano wynagrodzenie ryczaltowe. 

Bunnistn wyjasnil, ze zamawiajqcy nie dokonywal nigdy analizy czy zamowienia 
objete klauzulami mogq powiekszad koszt postepowania przetargowego (. . .) i nie 
posiada wiedzy na temat czy zastosowanie klauzul spolecznych (. . .) pociqga za 
sobq wyzsze koszty dla Zamawiajqcego, czy fez nizsze, czy na tym samym 
poziomie. (. . .) Zamawiajqcy nie uwzglednia przy szacowaniu wartosci zamowienia 
faMu zastosowania klauzuli spolecznej, natomiast posiadajqc wiedzq ile na dane 
zadanie moze przeznaczyd srodkow budzetowych, decyduje o zastosowaniu, bqdz 
nie, klauzuli spdecznej, o ilosci osob wymaganej do zatrudnienia przez Wykonawce. 
W ocenie Burmistrza, zqdanie zatrudnienia duzej liczby osob w ramach klauzuli 
mogloby wp4ynqc znaczqco na wzrost kosztow wykonawcy jako pracodawcy 
a zarazem na wysokosc wynagrodzenia za realizacje zadania. 

(dowbd: akta kontroli str. 187-192; 244-251 ; 267-270) 

We wszystkich badanych SIWZ, okreslajqc kryteria oceny ofert, Urzqd 
nie uwzglednil mozliwosci pozyskania przez wykonawce dodatkowych pun ktow 
za zastosowanie klauzul spdecznych, traktujqc jej zastosowanie jako kryterium 
dopuszczajqce do postepowania. 

(dowod: akta kontroli str. 350-1330) 

Burmistrz wskazal m.in., ze korzysci ze stosowania klauzul: sq sposobem na kryzys, 
poniewaz koszty pracy sq nizsze od rozwiqzan nie zawierajqcych klauzul 
spdecznych; pracownicy objeci zatrudnieniem w ramach klauzul sq mniej mobilni, 
wiqc kreujq rozwoj lokalny; sq sposobem na wyrownywanie szans, na dostep 
do rynku pracy dla grup defaworyzowanych; koszty nakladow na pomoc spdecznq 
obnizajq sie ze wzglqdu na reintegracje klientow pomocy spdecznej. 

(dowod: akta kontroli str. 244-251) 

Ustaione W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
nieprawidlowosci stwierdzono nieprawidlowosci. 

Zastosowanie klauzul spdecznych w zamowieniach publicznych ma wspierak 
realizacje celow spolecznych (polityk spdecznych), tj. m.in. ma za zadanie przede 1 wszystkim wsparcie integracji osob majpych problemy spdeczno - zawodowe. 
Najwyzsza lzba Kontroli zauwaza jako pozytywny efekt dzialan Urzedu w zakresie 

36 DO porownania wybrano z rejestru zam6wieli publicznych przetargi pn: 1) Budowa ponadpokdeniowego 
budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brrezinach - postepowanie 
z 2014 r. (w zarnt~wien~u zastosowano klauzule opisanq w art. 29 ust. 4, pkt. 1 lit, b) ustawy h p ) .  2) 
Rozbiorka budynk6w gospodarczych I zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodz~nnego komunalnego na terenach rewitalizowanych 
w Brzednach - postqpowanie z 2015 r. (w zamdwreniu nre zastosowano klauzuli spotecznej). 
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Wnioski pokontrolne 

Prawo zgloszenia 
zastrzezen 

Obowiqzek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wnioskow 

zastosowania klauzul spdecznych zatrudnienie 18 osob niepelnosprawnych 
w zakresie przeprowadzonych 18 postepowan oraz umoiliwienie w 3 zamowieniach 
realizacje kontraktu, przedsiebiorcom zatrudniajqcym powyiej 50% pracownikow 
niepelnosprawnych. 

IV. Wnioski 

Przedstawiajqc powyisze oceny i uwagi wynikajqce z ustalen kontroli, Najwyisza 
lzba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyiszej lzbie Kontroli37, wnosi o podawanie w ogloszeniach dotyczqcych 
zamowien publicznych informacji o zastosowanej klauzuli spdecznej. 

V. Pozostale informacje i pouczenia 

Wystqpienie pokontrolne zostab sporzqdzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przyduguje 
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzeien do wystqpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeienia zgiasza s i ~  
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyiszej lzby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosze o poinformowanie Najwyiszej lzby Kontroli, 
wterminie 21 dni od otrzymania wystqpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych 
dzialaniach lub przyczynach niepodjecia tych dziaian. 

W przypadku wniesienia zastrzeieri do wystqpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy sie od dnia otrzymania uchwaiy o oddaleniu 
zastrzeien w calosci lub zmienionego wystqpienia pokontrolnego. 

Warszawa, 36 wrzesnia 201 6 r. 

Najwyisza lzba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy : 
Katarzyna Czerwinska - Michalska 

Doradca ekonomiczny 

Dyrektor 
Bogdan Skwarka 

Michal Mackiewicz 
Doradca ekonomiczny 

37 Dz. U. z 201 5 r poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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