DOBRE PRZYKŁADY ZAMÓWIEŃ ZRÓWNOWAŻONYCH
Komponent społeczny:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów
zielonych na terenie gminy / w mieście i na terenie sołectw/ oraz parków, klombów i
placów zabaw w mieście w ……..
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progów unijnych
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa
zadania częściowe tj: Zadanie nr 1. Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na
terenie gminy / w mieście i na terenie sołectw oraz Zadanie nr 2. Usługi związane z
utrzymaniem parków, klombów i placów zabaw w mieście. Klauzula społeczna z artykułu 29
ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych została zastosowana w zadaniu częściowym
numer 2. Oznaczenie CPV: 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 77.31.00.00-6.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Fragmenty dotyczące warunku zatrudnienia osób, o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
(…)
Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zadania
częściowego nr 2
Realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu
zamówienia, co najmniej 6 osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym - co oznacza osoby nie będące bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a
zostały wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143).
Są to: a)bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, b)uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, c)uzależnieni od
narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, d)chorzy psychicznie , w rozumieniu
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, e)zwalniani z zakładów karnych, mających
trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
f)uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej.
Nie jest wymagane posiadanie statusu bezrobotnego ani też orzeczenia o
niepełnosprawności, zaś sytuacja danej osoby powinna wynikać z zaświadczenia
wystawionego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej lub instytucję opieki
zdrowotnej.
Wykonawca zatrudni co najmniej 6 pracowników znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, którzy zostaną zatrudnieni spośród osób o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w
którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę;

2.Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać od rozpoczęcia do końca
upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez
osobę o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub przez pracodawcę
przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to
miejsce inną osobę.
3.Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do
wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych osób zaś
wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu;
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w akapicie
poprzedzającym, przedstawia; zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu
organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia
wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę; odpis wystawionego
przez ten organ dokumentu kierującego osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji
do pracodawcy (…);
5.W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez
zamawiającego liczby osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,
wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w
wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na
ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za
każdego niezatrudnionego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że
wykonawca wykaże, że nie zatrudnienie osób o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym, nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę
nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak (…)w okresie
realizacji zamówienia, pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zdolnych
do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę.
6.Zamówienie wykonane ma być zgodnie ze wskazanymi wymogami zamawiającego
związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast dokumentację
potwierdzającą spełnienie tych wymogów Wykonawca będzie obowiązany przedstawić
dopiero na etapie realizacji zamówienia.
(…).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Fragmenty dotyczące warunku zatrudnienia osób, o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym
1. Opis przedmiotu zamówienia
(…)
Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zadania
częściowego nr 2
1. realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu
zamówienia, co najmniej 6 osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym – co oznacza osoby nie będące bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a

zostały wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143). Są to:
a) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b) uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
c) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
d) chorzy psychicznie , w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e) zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w
środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
f)

integracji

ze

uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej
Nie jest wymagane posiadanie statusu bezrobotnego ani też orzeczenia o
niepełnosprawności, zaś sytuacja danej osoby powinna wynikać z
zaświadczenia wystawionego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej lub
instytucję opieki zdrowotnej.
Wykonawca zatrudni co najmniej 6 pracowników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, którzy zostaną zatrudnieni spośród osób o których mowa
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub analogicznych przepisach państwa
członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo
siedzibę;

2. zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać od rozpoczęcia do końca
upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy
przez osobę o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub przez
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do
zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
3. zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się
do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych osób zaś
wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu;
4. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w akapicie
poprzedzającym,
przedstawia;
zgłoszenie
ofert
pracy
przedstawione
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy
w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją
siedzibę; odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego osoby
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji do pracodawcy (…);
5. w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez

zamawiającego liczby osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej
zamawiającemu, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z
należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego poniżej liczby wymaganej
przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że nie zatrudnienie osób o
których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, nastąpiło z przyczyn
nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie
uznany w szczególności brak (…) w okresie realizacji zamówienia, pracowników
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zdolnych do wykonania zamówienia lub
odmowa podjęcia pracy przez taką osobę.
6. zamówienie wykonane ma być zgodnie ze wskazanymi wymogami zamawiającego
związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast dokumentację
potwierdzającą spełnienie tych wymogów Wykonawca będzie obowiązany
przedstawić dopiero na etapie realizacji zamówienia.
(…)
WZÓR OFERTY

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

składamy niniejszą ofertę
Zadanie częściowe nr 2 Usługi związane z utrzymaniem parków, klombów i
placów zabaw w mieście.
(…)
Oświadczamy, że:
-

(…)
Zobowiązuję się zatrudnić co najmniej 6 osób, o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
do:

–

podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego,

............................., dn. ....................
......................................................................
.......
czytelne podpisy osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo
PROJEKT UMOWY
Projekt
Umowa Nr .................
z dnia ...............................................

(…)
§. 1
1. Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: Zadanie częściowe nr
2 - świadczenie usług związanych z utrzymaniem parków, klombów i placów zabaw w
mieście w 2013r.
2. Zleceniobiorca zatrudni (…) przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej 6
osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
§.2
(…)
2. Wraz ze złożeniem pierwszej faktury Zleceniobiorca złoży dokumentację dotyczącą
zatrudnienia osób.
3. W przypadku zmian w zatrudnieniu odpowiednia dokumentacja dotycząca zatrudnienia
winna być złożona wraz z fakturą wystawioną za okres, w którym wystąpiły zmiany w
zatrudnieniu.
4. Zleceniobiorca złoży raz w miesiącu raport z czasu pracy osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia; raporty winny być składane łącznie z faktura za wykonaną usługę
za dany miesiąc.
§.5
1. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez
Zleceniodawcę liczby osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,
Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zleceniodawcy, w

wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami za
ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za
każdego niezatrudnionego poniżej liczby wymaganej przez Zleceniodawcę, chyba że
nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy.
(…)

