
Klauzule społeczne z perspektywy 
Zamawiającego 

na przykładzie postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego realizowanych  
w Ministerstwie Skarbu Państwa 



Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia, przeprowadzonych w latach 2013-2014  w Ministerstwie Skarbu Państwa, było wykonanie robót 

remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6. 

 

Zamawiający wprowadzając na podstawie art. 29 ustawy Pzp dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

uzależnił wykonanie zamówienia od spełnienia dodatkowych warunków dotyczących zatrudnienia przy realizacji zamówienia co 

najmniej dwóch osób bezrobotnych. 

 



Zakres przedmiotowy robót budowlanych obejmował 
m.in. 

• Prace malarskie,  

• Prace murarskie i tynkarskie,  

• Prace posadzkarskie i glazurnicze,  

• Prace dekarskie, 

• Prace w zakresie stolarki budowlanej,  

• Prace w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych,  

• Prace w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, 

• Prace w zakresie rozbiórek.  

 



Zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia dot. klauzul społecznych . 

 



Zapisy zawarte w SIWZ 

W rozdziale dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadził 

dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

  Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać na 

podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osoby bezrobotne, o których mowa w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych 

przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy. 

 Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych 

grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie 

może stanowić spełnienie warunku określonego w pkt 1 samo tylko zatrudnienie 

bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu 

zamówienia. 

 



Zapisy zawarte w SIWZ 

 Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt 1.  

W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy bezrobotnych ze 

wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby  

w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia 

 Na żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób bezrobotnych wraz  

z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy. 

 W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże stosunek pracy lub gdy uczyni 

to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę bezrobotną. 

 Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia bezrobotnych w związku z realizacją 

zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto. 

 



Zapisy zawarte w SIWZ 

We wzorze formularza ofertowego, będącego załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamawiający zawarł następujący zapis:  

 Wskazujemy, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy, co najmniej 2 osoby 

bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 

we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 Składając ofertę wykonawca złożył jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia co najmniej 2 

osób bezrobotnych przy realizacji zamówienia, natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie 

tych wymogów obowiązany był przedstawić na etapie realizacji zamówienia.  



Zapisy zawarte w SIWZ - Umowa 

 

 

 

 

Umowa wprowadza w życie zapisy zawarte 
w złożonej przez Wykonawcę Ofercie, 
dlatego ważne jest aby na etapie realizacji 
wszystkie ważne zapisy znalazły się właśnie 
w tym dokumencie. 



Zapisy zawarte w SIWZ - Umowa 

Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa, która zawierała dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.   

 Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby 

bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach 

państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez 

okres trwania umowy.  

 Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia 

ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienie warunku określonego w pkt 1 samo tylko zatrudnienie 

bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.  

 Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt 1 umowy. W związku  

z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy bezrobotnych ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz 

czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 Na żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób bezrobotnych wraz z dokumentem,  

z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy.  

 W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże stosunek pracy lub gdy uczyni to wykonawca, 

zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę bezrobotną.  

 Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia 2 bezrobotnych w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.  



Realizacja zamówienia 

 W trakcie realizacji zamówień, zamawiający wystąpił w formie pisemnej do wykonawcy 

z prośbą  o przedłożenie dowodów zatrudnienia (umowa o pracę) osób bezrobotnych wraz 

 z dokumentem, z którego wynika skierowanie bezrobotnych przez właściwy urząd pracy 

do pracodawcy, przedstawienie ewidencji czasu pracy bezrobotnych ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, 

które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji umowy. 

  Wykonawca w odpowiedzi przedstawił dla każdej osoby umowę o pracę z pracownikiem (byłym bezrobotnym), skierowanie 

do pracy z właściwego dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy oraz karty czasu pracy ze wskazaniem wykonywanych prac 

przez tych pracowników. 



 

 

 

Dziękujemy za uwagę! 

 

Ministerstwo Skarbu Państwa 
Biuro Dyrektora Generalnego 

Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Krucza 36/Wspólna 6 

00-522 Warszawa 
tel. 22 695 87 19 


