
W
 kontekście powyższego, 
należy  zwrócić  uwagę 
na  nowelizację  usta-
wy  Pzp  dokonaną  usta-
wą  z  dnia  22  czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamó-

wień publicznych oraz niektórych  innych 
ustaw1. Wspomniana  nowelizacja  weszła 
w życie z dniem 28 lipca 2016 r.  i w spo-

1 Dz.U.2016.1020; dalej: „ustawa nowelizu-
jąca, nowelizacja”.

sób istotny przemodelowała dotychczaso-
wy kształt  i  funkcjonowanie postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmiany, jakie wprowadziła ustawa noweli-
zująca skutkują m.in. nadaniem większego 

Zasady udzielania zamówień publicznych, jak i samo postrzeganie celów, jakim może słu-
żyć ta specjalna procedura wydatkowania środków publicznych, ewoluują z biegiem lat, 
a zamówienia publiczne odchodząc sukcesywnie od kryterium najniższej ceny, stają się jedno-
cześnie narzędziem, które może skutecznie przyczynić się do realizacji dalej idących celów  
i obowiązków państwa, niż samo zaspokojenie potrzeb związanych z nabyciem określonego dobra 
materialnego, bądź niematerialnego, niezbędnego do funkcjonowania podmiotów gospodarujących 
środkami publicznymi, zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprzez 
wprowadzenie przepisów akcentujących aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, każdy z tych 
podmiotów może, a w niektórych przypadkach ma już obowiązek, przyczynić się do likwidacji barier 
w dostępie do usług i towarów, przeciwdziałania obchodzeniu przepisów dotyczących zatrudniania 
na umowę o pracę, czy wsparcia osób należących do tzw. grup defaworyzowanych.
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znaczenia aspektom społecznym w zamó-
wieniach publicznych, co w szczególności 
wyraża się w przewidzianych klauzulach 
społecznych, oddziałujących na możliwość 
udziału w postępowaniu, opis przedmiotu za-
mówienia, jak również w kryteriach społecz-
nych, które mogą być przewidziane w kluczo-
wym elemencie konkurencji, jaka odbywa się 
pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia publicznego, a więc 
w kryteriach oceny ofert. 

Wprowadzone zmiany nie stanowią całko-
witego novum. Przepisy ustawy Pzp sprzed 
nowelizacji, dawały możliwość stosowania 
klauzul i kryteriów społecznych, co jednak 
w praktyce było stosunkowo rzadko wykorzy-
stywane2. Niemniej jednak ipso iure postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego 
już wcześniej przypisane zostały cele, wy-
kraczające ponad sam proces nabycia przez 
zamawiającego określonych dóbr. 

Pozaekonomiczny cel zamówień 
publicznych
Znaczenie i cele aspektów społecznych, zna-
lazły potwierdzenie również w orzecznictwie 
Krajowej Izby Odwoławczej. Tytułem przy-
kładu można wskazać na wyrok KIO z dnia 
15 czerwca 2015 r. sygn. akt KIO 1040/15, 
KIO 1043/15, w uzasadnieniu którego Izba 
wskazała, że: 

„Zamówienia publiczne muszą być po-
strzegane także jako instrument re-
alizacji społecznych obowiązków pań-
stwa (…) Istnieje szereg aktów prawa, 
w tym aktów prawa międzynarodowego, 
wskazujących na potrzebę podejmowania 
działań nakierowanych na zapewnienie 
równego  traktowania  osób  niepełno-
sprawnych (…) Skutecznym środkiem 
do realizacji powyższych celów mogą być 
m.in. zamówienia publiczne, w których 
strona publiczna, poprzez kształtowanie 
wymogów służących urzeczywistnianiu 

2 Na uwagę zasługują m.in. regulacje nakierowane 
na ograniczenie możliwości stosowania kryterium 
ceny, jako jedynego kryterium – vide: art. 91 ust. 
2a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 
29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo za-
mówień publicznych (Dz.U.2014.1232) oraz regu-
lacje dotyczące możliwości określenia w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagań związanych 
z realizacją zamówienia przez osoby z tzw. grup 
defaworyzowanych (por. art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy 
Pzp sprzed nowelizacji).  

wartości, którymi kieruje się państwo, 
włącza się aktywnie w realizację wynika-
jących z tych wartości obowiązków. Nie 
ulega wątpliwości, że chęć uzyskania 
zamówienia publicznego, może być 
dla podmiotów z sektora prywatne-
go, szczególną motywacją do podjęcia 
działań dostosowujących swoją dzia-
łalność do określonych standardów (…) 
Zamawiający mają możliwość wpływa-
nia w sposób  realny, by przynajmniej 
pewne minimum rozwiązań i warunków 
stało się normą w procesie likwidacji tych 
barier”. 

Konieczność szerszego postrzegania zamó-
wień  publicznych,  jako  procesu,  którego 
zadania wykraczają ponad sam cel nabycia 
określonych dóbr, wzmacnia analiza ratio 
legis wprowadzanych zmian. 

klauzule społeczne w praktyce
Należy odnotować, że Urząd Zamówień Pu-
blicznych prowadzi monitoring stosowania 
klauzul społecznych. Wyniki monitoringu 
stosowania  przez  administrację  rządową 
klauzul społecznych w zamówieniach pu-
blicznych za 2015 r. wskazują m.in., że: 133 
podmioty z ogólnej liczby 417 responden-
tów, zastosowały klauzule społeczne w 437 
postępowaniach.  Niemal  we  wszystkich 
przypadkach zamawiający stosowali jedną 
klauzulę – wymóg zatrudnienia na umowę 
o pracę. Wymóg zatrudnienia osób z grup 
defaworyzowanych postawiono w 122 postę-
powaniach. Najczęściej klauzule społeczne 
stosowano w zamówieniach na usługi. W ra-
mach kryteriów oceny ofert, zamawiający 
najczęściej stosowali kryterium zatrudnienia 
na umowę o pracę. Zamawiający uwzględnia-
li w opisie przedmiotu zamówienia aspekty 
związane z realizacją zasady access-for-all 
oraz desing-for-all. Pod względem wartości 
udzielonych zamówień, największą część po-
stępowań, w których zastosowano wymóg 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
stanowiły zamówienia na usługi pocztowe 
i kurierskie (102 555 369,82 zł)3.

Umowy o pracę
W ramach zmian wprowadzanych w okresie 
sprzed implementacji dyrektywy 2014/24/UE 
i 2014/25/UE, na uwagę zasługuje ustawa 
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy 

3  Źródło: www.uzp.gov.pl.

– Prawo zamówień publicznych, która po-
zwoliła zamawiającym na określenie w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagań związa-
nych z realizacją zamówienia, dotyczących 
zatrudniania na podstawie umowę 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 czynności4. Wprowadzo-
ne zmiany podyktowane zostały nie tylko 
kwestiami społecznymi, ale uzasadnione zo-
stały również potrzebą zapewnienia równej 
i uczciwej konkurencji między przedsiębior-
cami. Klauzulę społeczną odniesiono więc 
w tym przypadku także do relacji między 
przedsiębiorcami i uczyniono z niej narzędzie 
mające służyć zapewnieniu uczciwych reguł 
walki konkurencyjnej5. 

W preambule dyrektywy 2014/24/UE wska-
zano, że zamówienia publiczne odkrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”6, 
jako jeden z instrumentów rynkowych wy-
korzystywanych w celu osiągnięcia inteli-
gentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej 
efektywnego wykorzystania  środków pu-
blicznych (motyw 2). Określony został kie-
runek implementacji przepisów dyrektywy 
m.in. poprzez zastrzeżenie, że przy wdra-
żaniu dyrektywy należy uwzględnić Kon-
wencję Narodów Zjednoczonych o prawach 
osób niepełnosprawnych7, w szczególności 
w związku z wyborem środków komuni-
kacji, specyfikacji technicznych, kryteriów 
udzielania zamówienia i warunków reali-
zacji umowy (motyw 3). Podkreślono także 
znaczenie stabilności warunków współpracy 
wskazując, że zatrudnienie i praca stanowią 
kluczowe elementy gwarantujące wszystkim 

4 Art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.08.2014r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, dodany  
z dniem 19 października 2014 r. 
5  Zob. uzasadnienie projektu ustawy z 29.08.2014 
r., Druk nr 1653.
6  Zob. Komunikat KE z dnia 3.03.2010  r.,  pt.: 
„Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu”. 
7  Zob. ustawa z dnia 15.06.2012 r. o ratyfikacji 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. 
(Dz.U.2012.882). 
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równe szanse i przyczyniające się do integra-
cji społeczeństwa (motyw 36). 

Transponując do polskiego porządku praw-
nego przepisy dyrektyw unijnych, ustawo-
dawca krajowy podkreślił w uzasadnieniu 
nowelizacji szczególne cele i funkcje zamó-
wień publicznych8. Konsekwentnie położono 
nacisk na promocję i ochronę stosunku pracy 

i co istotne, dopiero obecnie obowiązujące 
przepisy mogą przynieść w tym zakresie za-
kładany przez ustawodawcę cel9. Dotychcza-
sowy art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp stanowił 
jedynie o możliwości postawienia wymogu 
zatrudnienia na umowę o pracę10. Obecnie 
obowiązujący art. 29 ust. 3a ustawy Pzp sta-
nowi natomiast, że „Zamawiający określa 
w opisie przedmiotu zamówienia na usługi 

8  Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, Druk nr 366.
9  Pomimo szeregu inicjatyw promujących i akcentu-
jących znaczenie klauzul społecznych, w tym działań  
w obszarze  tzw. soft law  (w szczególności na-
leży tu wskazać na Zalecenia Rady Ministrów 
w sprawie stosowania przez administrację rządową 
klauzul społecznych w zamówieniach publicz-
nych – zob.: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0024/26637/zalecenia_Rady_Ministrow_
klauzule_spoleczne.pdf) w praktyce klauzule spo-
łeczne były często pomijane, czego wyrazem stała 
się m.in. akcja przyznawania „Żółtych kartek”.
10  Przepis art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp, w brzmieniu 
sprzed nowelizacji, stanowił,  iż „Zamawiający 
może określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją zamówienia”. 

lub roboty budowlane wymagania zatrud-
nienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wyko-
nujących wskazane przez  zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówie-
nia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy”. 

Redakcja art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wska-
zuje więc na obowiązek postawienia wymo-
gów dotyczących zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę (w miejsce określenia „Za-
mawiający może” użytego w art. 29 ust. 4  
ustawy Pzp, wprowadzone zostało w art. 29 
ust. 3a Pzp określenie „Zamawiający okre-
śla”). Zastosowanie przedmiotowej regulacji 
będzie w praktyce wymagało od zamawia-
jących przeanalizowania czynności,  jakie 
będą wykonywane w ramach realizacji za-
mówienia i w przypadku uznania, że wyko-
nanie tych czynności cechuje się wszystkimi 
elementami odpowiadającymi stosunkowi 
pracy, obowiązkiem zamawiających będzie 
wyspecyfikowanie tych czynności i posta-
wienia w tym zakresie wymogu zatrudnienia 
na umowę o pracę. 

Naturalnie  powstaje  pytanie,  czy  zama-
wiający mają obowiązek stawiania wymo-
gu zatrudnienia na umowę o pracę wobec 
wszystkich czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jakie odpowiadają stosunkowi 
pracy, czy też zamawiający mogą poprzestać 
na wskazaniu niektórych z tych czynności, 
wybranych według własnego uznania. Mając 

na uwadze jednoznaczne stanowisko usta-
wodawcy, w tym akcentowaną także przy 
okazji wcześniejszych nowelizacji, koniecz-
ność przeciwdziałania praktykom obchodze-
nia przepisów dotyczących zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę i zastępowania 
stosunku pracy stosunkami cywilnopraw-
nymi, wydaje się, że właściwe jest podejście 
pierwsze. 

zakres zastosowania klauzul 
społecznych
Funkcjonujące w ustawy Pzp klauzule spo-
łeczne, oddziałują na podstawowe elementy 
postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. W wymiarze praktycznym będzie 
to miało przełożenie na: 

 ● możliwość ubiegania się o udzielenie za-
mówienia, 

 ● opis przedmiotu zamówienia,
 ● badanie oferty pod kątem rażąco niskiej 
ceny, oraz

 ● kryteria oceny ofert. 

Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego 
opracowania, omówione zostały dwa pierw-
sze ze wskazanych elementów11. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze-
niu. Przy okazji nowelizacji, katalog przesła-

11 W opracowaniu nie poruszono również przepi-
sów dotyczących zamówień na usługi społeczne, 
gdyż omówienie samych podstawowych kwestii 
wymagałoby w tym zakresie oddzielnego artykułu.

Redakcja art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wskazuje więc 

na obowiązek postawienia wymogów dotyczących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
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nek wykluczenia wykonawcy został znacznie 
rozbudowany12. Tradycyjnie w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego mogą 
brać udział jedynie wykonawcy, którzy wy-
wiązują się z zobowiązań publicznoprawnych 
związanych z obowiązkiem uiszczania po-
datków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne. Warto zwrócić 
uwagę, że poprzednio obowiązujący art. 24 
ust. 3 ustawy Pzp stanowił o wykluczeniu 
wykonawców, którzy zalegali z uiszczeniem 
podatków i opłat, zaś obecny art. 24 ust. 1 
pkt 15 ustawy Pzp przesłanką wykluczenia 
czyni dopiero wydanie wobec wykonawcy 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecz-
nej decyzji administracyjnej. Nie zmienia to 
jednak faktu, że samo zaleganie z opłatą tych 
świadczeń, może być przesłanką wykluczenia 
wykonawcy. W ramach fakultatywnych prze-
słanek wykluczenia, przewidziano bowiem 
naruszenie obowiązków dotyczących płatno-
ści podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenie społeczne lub zdrowotne (art. 24 ust. 5 
pkt 8 ustawy Pzp). Nie ulega zaś wątpliwości, 
że nieterminowe płacenie podatku czy opłat 
jest naruszeniem obowiązków dotyczących 
ich płatności. 

12  Obligatoryjne przesłanki wykluczenia określa 
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Fakultatywne 
przesłanki wykluczenia określa art. 24 ust. 5 pkt 
1 – 8 ustawy Pzp. 

Nowymi,  fakultatywnymi  przesłankami 
wykluczenia, które wpisują się w pozaeko-
nomiczne cele zamówień publicznych,  są 
podstawy zawarte w art. 24 ust 5 pkt 4 i 7 
ustawy Pzp, dające prawo do wykluczenia 
wykonawcy będącego osobą fizyczną, któ-
rego prawomocnie skazano m.in. za wykro-
czenie przeciwko prawom pracownika oraz 
wykonawcy, wobec którego wydano osta-
teczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających m.in. z przepisów 
prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym.

W kontekście powyższych przesłanek warto 
pamiętać, że przepisy stanowią o ostatecznej 
decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 16 
§ 1 k.p.a., decyzje ostateczne to decyzje, od 
których nie służy odwołanie w administra-
cyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Administracyjny tok 
instancji nie obejmuje postepowania przed 
sądem w związku z powyższym wniesienie 
skargi do wojewódzkiego sądu administracyj-
nego nie będzie chroniło wykonawcy przed 
możliwością zastosowania ww. przesłanek. 

Wyrazem szczególnego znaczenia aspek-
tów społecznych, jest przewidziana w usta-
wie Pzp instytucja tzw. zamówień zastrze-
żonych. Jest to najdalej idące ograniczenie 
zasady konkurencji, będącej wszak pod-
stawą udzielania zamówień publicznych. 

Wzgląd  na  kwestie  społeczne  prowadzi 
w tym przypadku do prawnie dopuszczalne-
go ograniczenia konkurencji, polegającego 
na tym, że o zamówienie publiczne mogą 
ubiegać się wyłącznie podmioty cechują-
ce się określonym profilem działalności. 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zama-
wiający może zastrzec w ogłoszeniu, że 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
inni wykonawcy, których działalność  lub 
działalność ich wyodrębnionych organiza-
cyjnie  jednostek, które będą  realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną  i zawo-

dową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych13. Sto-
sując powyższe wyłączenie, zamawiający 
ma  obowiązek  określenia minimalnego 
procentowego wskaźnika zatrudnienia tych 
osób nie mniejszy niż 30% (art. 22 ust. 2a 
ustawy Pzp). 

Aspekty społeczne mają niebagatelny wpływ 
na opis przedmiotu zamówienia. W zakre-
sie omówionego już obowiązku z art. 26 ust. 
3a ustawy Pzp, respektowanie wprowadzo-
nych zmian będzie wymagało od zamawiają-
cych zidentyfikowania w pierwszej kolejności 

13  Przepis wymienia m.in. osoby niepełnospraw-
ne, bezrobotne, bezdomne, osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, osoby z mniejszości narodowych 
i etnicznych, osoby pozbawione wolności.

Wyrazem szczególnego znaczenia aspektów 

społecznych, jest przewidziana w ustawie Pzp 

instytucja tzw. zamówień zastrzeżonych. Jest to 

najdalej idące ograniczenie zasady konkurencji, 

będącej wszak podstawą udzielania zamówień 

publicznych.
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czynności z zakresu realizacji zamówienia, 
dla których konieczne jest stawianie warunku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Powyższe przekładać się będzie na zakres 
informacji, które zamawiający będzie musiał 
podać w specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia14. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a 
ustawy Pzp, w przypadku gdy zamawiają-
cy przewiduje wymagania, o których mowa 
w art. 29 ust. 3a, specyfikacja powinna za-
wierać określenie w szczególności: 

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia 
osób, 

b)  uprawnienia zamawiającego w zakre-
sie kontroli spełniania przez wykonaw-
cę tych wymagań oraz sankcji z tytułu 
ich niespełnienia, 

c)  rodzaju czynności niezbędnych do re-
alizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamó-
wienia.

Przepis art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp 
reguluje minimalne wymogi  SIWZ. Co 
istotne w praktyce,  to zapisy SIWZ prze-
widziane na podstawie tego przepisu, po-
winny znaleźć odzwierciedlenie w  treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W świetle powyższych wymogów, zama-
wiający będą musieli określać m.in. sankcje 
i należy postawić  tezę, że wprowadzenie 
tych  sankcji,  nie  zostało  pozostawione 
dowolności  zamawiających.  Brzmienie 
przepisu uzasadnia bowiem wniosek, że 
sankcje zawsze powinny zostać przewi-
dziane w SIWZ. Odrębną kwestią jest ro-
dzaje sankcji, jakie mogą zostać stosowane. 
Przepisy nie zawężają tego jedynie do kar 
umownych, można tym samym zakładać, 
iż przewidywane sankcje mogą mieć także 
innych charakter i skutek, niż tylko konse-
kwencje finansowe15. 

14  Dalej: SIWZ lub specyfikacja. 
15  Sankcje mogą być jednorodne (np. kary umowne) 
lub kombinowane (np. kary umowne i obok nich 
sankcje dalej idące w postaci prawa do odstąpienia 
od umowy czy wypowiedzenia umowy ze skut-
kiem natychmiastowym).

Kwestią mającą znaczenie dla praktyczne-
go stosowania ww. przepisów jest również 
sposób dokumentowania zatrudnienia oraz 
procedura kontroli. Te elementy  również 
powinny znaleźć odzwierciedlenie w treści 
umowy z wykonawcą. Zamawiający powin-
ni być przy tym szczególnie uczuleni na to, 
by dochować w tym procesie zasad wyni-
kających z ochrony danych osobowych. 
Pomocne w tym zakresie mogą być opraco-
wania i wzorcowe dokumenty przygotowa-
ne przez Urząd Zamówień Publicznych16. 

W ramach opisu przedmiotu zamówienia, 
zamawiający mogą ponadto określić wyma-
gania związane z  realizacją zamówienia, 
w szczególności dotyczące zatrudnienia 
osób z tzw. grup defaworyzowanych (art. 29 
ust. 4 ustawy Pzp). W konsekwencji  tak-
że w postępowaniach nie zastrzeżonych 
wyłącznie dla określonych kategorii pod-
miotów (art. 22 ust. 2 ustawy Pzp) istnieje 
możliwość stosowania wymagań służących 
wsparciu osób znajdujących się w szcze-
gólnej sytuacji życiowej. Należy przy tym 
pamiętać, że zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 
ustawy Pzp w przypadku przewidywania 
wymagania z art. 29 ust. 4, należy w SIWZ 
określić w szczególności liczbę i okres wy-
maganego zatrudnienia osób oraz upraw-
nienia w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę  tych wymagań,  jak  również 
sankcji z tytułu ich niespełnienia. 

Przepisem,  który  wychodzi  naprzeciw 
potrzebom osób niepełnosprawnych oraz 
służy wyrównywaniu szans, jest art. 29 ust. 
5 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypad-
ku zamówień przeznaczonych do użytku 
osób fizycznych, w tym pracowników za-
mawiającego, opis przedmiotu zamówienia 
sporządza się z uwzględnieniem wymagań 
w zakresie dostępności dla osób niepełno-

16  Należy odnotować, że na stronie UZP znajduje 
się szereg przydatnych informacji  i opracowań 
dotyczących nowelizacji ustawy Pzp, w tym sto-
sowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zob. Opinia 
dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; Opinia GIO-
DO z 23.09.2016 r.; Przykładowe postanowienia 
SIWZ; wzorcowe oświadczenia; Opinia dotycząca 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, zgodnie 
z art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp; Opinia prawna dotycząca 
udzielania zamówień zastrzeżonych, etc. https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-
-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/
opinie-prawne-uzp.

sprawnych  lub projektowania z przezna-
czeniem dla wszystkich użytkowników. 
Przepis ten stanowi próbę urzeczywistnie-
nia idei tzw. projektowania uniwersalnego 
(access-for-all oraz desing-for-all), podob-
nie jak przepis art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy 
Pzp,  stosownie do którego, w przypadku 
zamówień na dostawy lub usługi, zamawia-
jący określa w opisie przedmiotu zamówie-
nia wymagane cechy produktu lub usługi, 
w szczególności wymaga – adekwatnie do 
przedmiotu zamówienia – dostosowania 
projektu do potrzeb wszystkich użytkowni-
ków, w tym zapewnia dostępność dla osób 
niepełnosprawnych. 

Należy docenić kierunek wprowadzanych 
zmian  legislacyjnych.  Z  drugiej  strony 
należy mieć świadomość, że stosowanie 
tych przepisów będzie w praktyce stwa-
rzało szereg  trudności,  jak  również pola 
do sporów. Nie są przede wszystkim znane 
wymagania w zakresie wymaganej dostęp-
ności. Ponadto przepisy zawierają pojęcia 
niedookreślone – rozumienie samego poję-
cia „zamówień przeznaczonych do użytku 
osób fizycznych” może już budzić odmien-
ne interpretacje – a należy mieć na wzglę-
dzie, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 
przedmiot zamówienia musi być opisany 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozu-
miałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania  i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. Tym też za-
sadom będą musiały odpowiadać w konse-
kwencji zapisy specyfikacji wprowadzane 
w celu realizacji obowiązku z art. 29 ust. 5 
oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp. Należy 
podkreślić, że przepisy te nie pozostawiają 
zamawiającemu dowolności  lecz poprzez 
zwrot „sporządza się” czy „wymaga” wska-
zują jednoznacznie na istnienie po stronie 
zamawiających obowiązku ich stosowania. 

Podsumowanie
Jak wynika z powyższego, aspekty społeczne 
w zamówieniach publicznych przestają mieć 
znacznie drugorzędne i należy spodziewać 
się, że w najbliższym czasie przedmiotowa 
tematyka będzie zyskiwała na aktualności. 
Można  również  prognozować,  że  będzie 
ona w zainteresowaniu organów kontroli, 
w szczególności może to dotyczyć przestrze-
gania obowiązku wymagania zatrudnienia na 
umowę o pracę.        ■ 
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