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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/16/004 - "Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez
administrację publicznc(

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Agnieszka Solecka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/38/2016 z 7 czerwca 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk (dalej: "Urząd").

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska (dalej: "Prezydent").
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
przeprowadzono w Urzędzie jedno postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego1, w którym uwzględniono klauzulę społeczną, określoną wart. 29 ust. 4
pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych2 (dalej:
,,Prawo zamówień publicznych"): zamawiający może określić w opisie przedmiotu
zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub
usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

Urząd prawidłowo przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej:
"SIWZ"), określając w szczególności uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników oraz
sankcje w przypadku niespełnienia tych wymagań. SIWZ zawierało zapisy
przyznające dodatkowe punkty za zatrudnienie większej liczby osób niż wymagane
minimum.

W dokumentach o charakterze strategicznym Urzędu nie było zapisów odnoszących
się do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Pracownicy
Biura brali udział w szkoleniach dotyczących m.in. kwestii stosowania klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych.

Ponadto w Urzędzie przeprowadzono analizę możliwości stosowania klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych.

1 Nr BZP-272-044/WOM/BZP/15/MSK na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Gminy Miasta Gdańska oraz Gmin i Powiatów występujących wspólnie" lj. z gminami: Pruszcz Gdański, Tczew, Nowy Staw,
Żukowo, Szemud, Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie oraz powiatami: Puckim, Kartuskim i Tczewskim.
2 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.
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Opis stanu
faktycznego

Opis stanu
faktycznego

III. Wyniki kontroli
1. Działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie

stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
1.1 W dokumentach o charakterze strategicznym Urzędu (uchwały Rady Miasta
Gdańska oraz zarządzenia Prezydenta Miasta) nie było zapisów odnoszących się
do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 4-8)

1.2 Przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w Urzędzie zajmowało się Biuro Zamówień Publicznych (dalej: "Biuro").
Wszyscy pracownicy Biura uczestniczący w przygotowaniu dokumentacji
przetargowej (osiem osób) brali udział w 11 formach szkoleń (łącznie 32 szkolenia),
na których omawiana była kwestia stosowania klauzul w zamówieniach publicznych.
Pracownicy zatrudnieni w pozostałych Wydziałach Urzędu byli systematycznie
szkoleni przez Dyrektora Biura (w 2014 r. cztery szkolenia dla 107 osób, a w 2015 r.
pięć szkoleń dla 126 osób).

(dowód: akta kontroli str. 4-8,17-18)

1.3 Dyrektor Biura przeprowadził cykl szkoleń zorganizowanych przez Urząd
Zamówień Publicznych (dalej: "UZP") dla przedstawicieli samorządów, urzędów,
z zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, współtworzył
poradnik dla zamawiających: "Jak stosować klauzule społeczne", uczestniczył
w seminariach i konferencjach dotyczących tego tematu.

(dowód: akta kontroli str. 4-8, 19-24)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

W dokumentach o charakterze strategicznym Urzędu nie było zapisów odnoszących
się do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Pracownicy
Biura brali udział w szkoleniach dotyczących m.in. kwestii stosowania klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych.

2. Realizacja przez Urząd obowiązków w zakresie planowania,
realizacji i kontroli zamówień uwzględniających klauzule
społeczne

2.1 Dyrektor Biura wyjaśnił, że przeprowadził analizę możliwości zastosowania
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, również tych udzielanych na
podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych. Wytypował kilka grup
zamówień Urzędu, do których mają zastosowanie klauzule społeczne, np. ochrona
mienia, usługi sprzątania, catering i niektóre roboty budowlane. Decyzja
o zastosowaniu klauzuli społecznej na etapie planowania została podjęta w 2015 r.
przy planowaniu zamówienia na usługi pocztowe, a w 2016 r. na usługi ochrony
mienia.

(dowód: akta kontroli str. 262-265)

Dyrektor Biura wyjaśnił, że przy analizie korzyści uzyskiwanych w wyniku
stosowania klauzul społecznych było brane pod uwagę zmniejszenie obciążeń
związanych z wypłatami świadczeń socjalnych oraz możliwe większe wpływy
z tytułu podatków, nie prowadzono jednak wyliczeń tych korzyści i kwot.

Dyrektor Biura wyjaśnił, że wprowadzenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę
spowoduje eliminację tzw. umów śmieciowych, co przyczyni się do stabilności
zatrudnienia u wykonawcy oraz zagwarantuje wyższy poziom świadczonych usług.
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Dyrektor Biura wyjaśnił ponadto, że przeprowadzając analizę dotyczącą zamówienia
na świadczenie usług pocztowych uznał, że 50 osób zatrudnionych na umowę
o pracę to jest minimum, które w żaden sposób nie dyskryminuje wykonawców i nie
będzie stanowiło dla nich utrudnienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne.
Ponadto Dyrektor Biura stwierdził, że przeprowadził rozeznanie, czy potencjalni
wykonawcy zatrudniają lub są w stanie zatrudnić na umowę o pracę ww. liczbę
osób, które dało wynik pozytywny.

(dowód: akta kontroli str. 198-201,271-272)
2.2 W okresie objętym kontrolą w Urzędzie przeprowadzono jedno zamówienie
publiczne (na wykonywanie usług pocztowych) z uwzględnieniem klauzuli
społecznej określonej wart. 29 ust. 4 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych. W
sporządzonym dla tego postępowania SIWZ wskazano m.in., że:
- wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia powinno

być co najmniej 50 świadczących bezpośrednio usługę tj. doręczycieli
zatrudnionych w wymiarze co najmniej % etatu na podstawie umowy o pracę,

- zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy.

- zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudnienia ww. osób, •

- na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany jest w terminie 5 dni
roboczych udokumentować fakt zatrudniania ww. osób;

- kara umowna za niedotrzymanie ww. terminu wynosi 300 zł za każdy dzień
zwłoki,

- w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia
wymaganej liczby wskazanych osób, zamawiający będzie uprawniony do
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

- zamawiający dodatkowo przyzna punkty za zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę (na % etatu) większej ilości doręczycieli niż wymagane 50, w
następujący sposób: poniżej 50 doręczycieli na podstawie umowy o pracę (co
najmniej % etatu) - oferta podlega odrzuceniu, przy 50 doręczycielach - O pkt.,
powyżej 50 do 150 - 2 pkt., powyżej 150 do 200 - 5 pkt., powyżej 200 do 300 -
10 pkt, powyżej 300 - 15 pkt.

(dowód: akt kontroli str. 122-152)
W przypadku przedmiotowego postępowania dwóch wykonawców zwróciło się do
Urzędu o wyjaśnienie treści SIWZ, zadając ogółem 36 pytań. Trzy pytania dotyczyły •
kryterium wynikającego z zastosowanej klauzuli społecznej. Pierwsze pytanie
dotyczyło wymaganej liczby co najmniej 50 zatrudnionych doręczycieli bezpośrednio
uczestniczących w wykonaniu zamówienia, która według wykonawcy była
nieadekwatna do wielkości zamówienia (około 1.100 tys. sztuk przesyłek) i obszaru,
na którym rozmieszczone są jednostki administracji samorządowej, biorące udział w
przedmiotowym zamówieniu. Według wykonawcy zamawiający powinien podzielić
ilość pracowników na poszczególne powiaty, spełniając wymogi klauzuli społecznej
jako instrumentu polityki społecznej dla każdego z podmiotów jednostki administracji
samorządowej uczestniczących w postępowaniu. W drugim pytaniu wykonawca
prosił o doprecyzowanie wskaźnika poprzez wskazanie powiatów, w których będą
zatrudnieni doręczyciele. Trzecie pytanie dotyczyło możliwości uszczegółowienia
kryterium oraz klauzuli społecznej poprzez dodanie wyrażenia "w gminach
i powiatach Zamawiających uczestniczących w zamówieniu"3.

3 Wykonawca zauważył, że ,zgodnie z obecnymi zapisami SIWZ istnieje ryzyko ,nieporównywalności ofert", gdyż Wykonawcy
mogą podać dane z rejonu gdańskiego ,w gminach i powiatach Zamawiających uczestniczących w postępowaniu' lub też z
terenu całej Polski, sugerując się zapisami m.in. pkt.2 ppkt. 2 Rozdziału 9 Opis kryteriów'. Ponadto, ,jeśli Wykonawcy mają
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(dowód: akta kontroli str. 153-181, 249)

Na pierwsze dwa pytania Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawa
zamówień publicznych, tj. nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, udzielił stosownych wyjaśnień. Trzecie pytanie Urząd pozostawił bez
odpowiedzi, bowiem zostało złożone4 po terminie określonym wart. 38 ust. 1 i 1b
Prawa zamówień publicznych. W prowadzonym postępowaniu przedłużono termin
składania ofert z 20 na 29 października 2015 r. (art. 38 ust. 6 Prawa zamówień
publicznych). Zamawiający nie zmienił treści SIWZ w zakresie wynikającym z pytań
wykonawców, nie zrezygnował z zaproponowanej klauzuli, a postępowanie nie
zostało unieważnione.

(dowód: akta kontroli str. 153-181, 249, 269-270)

2.3 Wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie szacunkowej ilości
korespondencji i cen firm realizujących usługi doręczania przesyłek. Przy
szacowaniu wartości zamówienia nie korzystano z odpłatnej pomocy podmiotów
zewnętrznych.
Dyrektor Biura wyjaśnił, że w przypadku przedmiotowego zamówienia nie można
określić wpływu klauzul na cenę, ponieważ zamówienie było udzielane w innych
warunkach niż wcześniejsze podobne zamówienia. Zamówienia na usługi pocztowe
udzielone w latach poprzednich dotyczyły różnej ilości przesyłek oraz odmiennego
zakresu terytorialnego.

(dowód: akta kontroli str. 4-8, 30-36, 250-261)

2.4 W okresie objętym kontrolą Urząd unieważnił 29 postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie Prawa zamówień
publicznych. W unieważnionych postępowaniach nie były stosowane jakiekolwiek
klauzule społeczne.

(dowód: akta kontroli str. 4-8)

2.5 W okresie objętym kontrolą Miasto udzieliło 320 zamówień publicznych
z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych, na kwotę ogółem
263.251,6 tys. zł brutto, w tym:
- w 2013 r. 93 zamówienia o wartości 67.330,3 tys. zł,
- w 2014 r. 133 zamówienia o wartości 82.857,2 tys. zł,
- w 2015 r. 83 zamówienia wartości 111.013,3 tys. zł,
- w 2016 r. (do 30 kwietnia) 11 zamówień o wartości 2.050,8 tys. zł.
Ponadto w tym samym okresie Miasto udzieliło 10.151 zamówień (na kwotę
55.292,3 tys. zł brutto), które z uwagi na ich wartość, udzielone zostały
z pominięciem Prawa zamówień publicznych, w tym:
- w 2013 r. 3.284 zamówienia o wartości 16.703,8 tys. zł, Uednona kwotę 2,4 tys.

zł, w którym zastosowano klauzulę społeczną),
- w 2014 r. 3.023 zamówienia o wartości 13.536,1 tys. zł,
- w 2015 r. 2.800 zamówień o wartości 18.642,1 tys. zł,
- w 2016 r. (do 30 kwietnia) 1.044 zamówienia o wartości 6.410,3 tys. zł.
W okresie objętym kontrolą Miasto zawarło jedną umowę, w której zastosowano
klauzulę społeczną określoną wart. 29 ust. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych -
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Miasta oraz Gmin i Powiatów występujących wspólnie.

podać ilość doręczycieli z całej Polski zatrudnionych do realizacji zadania (gotowość do realizacji zadania), kryterium staje się
,pozorne'.
4 Pismo wykonawcy z dnia 23 października 2015 r.
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Umowa o wartości 3.116,6 tys. zł na wykonywanie usług pocztowych w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. została zawarta z Pocztą Polską S.A w dniu
15 grudnia 2015 r. W ww. umowie wskazano m.in., że:
- zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących

w wykonywaniu zamówienia było co najmniej 50 osób świadczących
bezpośrednio usługę, tj. doręczycieli zatrudnionych przez Wykonawcę lub
podwykonawcę w wymiarze co najmniej r4 etatu czasu pracy na podstawie
umowy o pracę (§ 9 usL1),

- kara umowna w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązuje się
z zobowiązania wynosi 1 tys. zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca zapewnia zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy (§ 9 usL 2).

W opisie przedmiotu zamówienia5 Urząd zastrzegł sobie prawo do kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób. Na żądanie
Urzędu Wykonawca zobowiązany był w terminie 5 dni roboczych udokumentować
fakt zatrudniania ww. osób, a w przypadku niedotrzymania tego terminu Urząd miał
naliczyć karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia.

(dowód: akta kontroli str. 182-197)

2.6 Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK6 Urząd nie przeprowadził kontroli dokumentacji
potwierdzającej stosowanie klauzuli społecznej. Dyrektor Biura wyjaśnił, że taka
kontrola przewidziana jest w lipcu 2016 r., tj. po upływie pół roku obowiązywania
umowy. Zastosowanie klauzuli społecznej nie powodowało problemów w jego
realizacji. Urząd na etapie realizacji umowy nie prowadził z Wykonawcą
korespondencji dotyczącej stosowania klauzuli społecznej. Dyrektor Biura wyjaśnił,
że żadna z jednostek występujących wspólnie w zamówieniu nie zgłaszała
problemów z realizacją zamówienia, ani nie prowadziła korespondencji z
Wykonawcą dotyczącej klauzuli społecznej.

(dowód: akta kontroli str. 198-201)

2.7 Zastosowanie klauzuli społecznej nie spowodowało zwiększenia nakładów pracy
i dodatkowych kosztów związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną realizacji
przedmiotowego zamówienia.

(dowód: akta kontroli str. 4-8)

2.8 Dyrektor Biura poinformował, że do pozytywnych efektów zastosowania klauzuli
społecznej należy zaliczyć stabilność zatrudnienia u Wykonawcy, co gwarantuje
wyższy poziom świadczonych usług m.in. poprzez zachowanie poufności
dostarczanych przesyłek i terminowości ich doręczania.

(dowód: akta kontroli str. 198-201)

2.9 W okresie objętym kontrolą nie była prowadzona kontrola wewnętrzna i audyt
w Biurze.

(dowód: akta kontroli str. 266-266b)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt przeprowadzenia analizy możliwości
zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a także
skorzystanie przez Miasto z możliwości zastosowania klauzuli społecznej w jednym
z udzielonych zamówień publicznych. Urząd prawidłowo przygotował SIWZ,
określając w szczególności uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli.

5 Załącznik nr 3 do umowy z 15 grudnia 2015 r.
6 Tj. do dnia 8 czerwca 2016 r.
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spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników oraz
sankcje w przypadku niespełnienia tych wymagań.

3. Efekty stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych

3.1 Wartość oferty Poczty Polskiej SA w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia z zastosowaniem klauzuli społecznej wynosiła
3.116,6 tys. zł, a w postępowaniu prowadzonym w 2014 r. bez zastosowania
klauzuli społecznej wartość oferty wynosiła 5.045,9 tys. zł.
W wyniku przeprowadzonej analizy ofert złożonych w roku 2014 i 2015 nie można
stwierdzić wpływu klauzuli społecznej na cenę, ponieważ zamówienia dotyczyły
różnej ilości przesyłek oraz innego zakresu terytorialnego.
W postępowaniu zawierającym klauzulę społeczną zastosowano trzy kryteria oceny
ofert: cenę - waga 80%; wskażnik zatrudnienia na umowę o pracę - 15%; ilość
placówek Wykonawcy rozmieszczonych na terytorium kraju - 5%.
Dla wskażnika zatrudnienia wskazano, że oferta podlega odrzuceniu w przypadku
zatrudniania poniżej 50 doręczycieli na podstawie umowy o pracę (co najmniej %
etatu). Wprowadzono skalę punktową: przy 50 doręczycielach - Opkt., powyżej 50
do 150 - 2 pkt., powyżej 150 do 200 - 5 pkt., powyżej 200 do 300 -10 pkt, powyżej
300 -15 pkt.

(dowód: akta kontroli str. 202-242)

Dyrektor Biura wyjaśnił, że nie wystąpiły negatywne skutki zastosowania klauzuli
społecznej, a uzyskano zakładane korzyści polegające na eliminacji tzw. umów
śmieciowych, co przyczyniło się do stabilności zatrudnienia u wykonawcy oraz
gwarantuje wyższy poziom świadczonych usług.

(dowód: akta kontroli str. 198-201)

3.2 Dyrektor Biura zarekomendował wykorzystanie w klauzuli społecznej określonej
wart. 29 ust. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych:
- wskazanie minimalnej liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę,

a jednocześnie wprowadzenie kryterium oceny ofert odnoszące się do liczby
zatrudnionych,

- wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących przekazywania informacji
o liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę w określonych odstępach czasu,
w przypadku każdej zmiany i na każde żądanie zamawiającego.

(dowód: akta kontroli str. 267-268)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Nie wystąpiły negatywne skutki zastosowania klauzuli społecznej, a uzyskano
zakładane korzyści polegające na stabilności zatrudnienia u Wykonawcy. Jako
pozytywne działanie Urzędu należy wskazać zapisy w SIWZ przyznające dodatkowe
punkty za zatrudnienie większej liczby osób niż wymagane minimum.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
zastrzeżeń prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Gdańsk,.s września 2016 r.

A~.e.t~.CR.....ck.Ce~
ó podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor-z. up.
~o. WICEDYREKTORA DELEGATURY
AJwYŻSZEJ IZBY KONTROLI

n!~i~

Kontroler
Agnieszka Solecka

Specjalista kontroli państwowej

•
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