
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE 

LUBAWSKIM 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach o udzielanie 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowym Mieście Lubawskim 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019  z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 i Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 
Lubawskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 
z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście 
Lubawskim (t.j. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 4652) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach 
o udzielanie zamówień publicznycho wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym 
Mieście Lubawskim, których treść zawiera załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Nowym Mieście 

Lubawskim 
 
 

Dariusz Andrzejewski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zasady uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach o udzielanie
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym

Mieście Lubawskim

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) aspektach środowiskowych – należy przez to rozumieć aspekty oceniane z perspektywy wpływu
proponowanego rozwiązania na środowisko oraz pod względem ochrony środowiska (np. kryteria związane
z użyciem energii elektrycznej i emisjami hałasu),

2) klauzulach społecznych – należy przez to rozumieć dodatkowe wymogi względem wykonawców
wynikające z art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy,

3) kierowniku zamawiającego – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nowym Mieście
Lubawskim,

4) kodeksie pracy – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320),

5) komisja - komisja powołana do przygotowania i przeprowadzenia procedury związanej
z udzieleniem zamówienia publicznego;

6) koordynator komórki organizacyjnej - osoba wyznaczona przez Dyrektora do przygotowania
i przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego;

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),

§ 2. 1. Wprowadza się zasady stosowania aspektów społecznych i środowiskowych
w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy, zwanych dalej zamówieniami.

2. Koordynatorzy komórek organizacyjnych lub komisje na etapie przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do przeanalizowania możliwości zastosowania aspektów
społecznych i środowiskowych.

Rozdział 2.
Zasady postępowania w zakresie stosowania klauzul społecznych i środowiskowych

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

§ 3. 1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy ustalić wartość
zamówienia publicznego.

2. Koordynatorzy komórek organizacyjnych lub komisje, składają kierownikowi zamawiającego
propozycje zastosowania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego.

3. Wymagania w zakresie stosowanych aspektów społecznych i środowiskowych powinny być związane
z charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, to klauzule społeczne
i środowiskowe mogą odnosić się jedynie do tej części, w której jest to właściwe.

4. W trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
obowiązuje ustawa oraz publikacje i inne materiały dotyczące aspektów społecznych w zamówieniach
publicznych, opracowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
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5. W przypadku stosowania w zamówieniu publicznym aspektów środowiskowych, w tym efektywności
energetycznej dotyczących dostaw biurowego sprzętu komputerowego i fabrycznie nowych komputerów
przenośnych typu laptop i netbook należy uwzględniać wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania
kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opracowanych
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

6. Jeśli ze względu na specyfikę zamówienia zastosowanie aspektów społecznych i środowiskowych
nie jest możliwe, koordynator komórki organizacyjnej lub komisja podaje uzasadnienie odstąpienia od
stosowania aspektów społecznych i środowiskowych w przedmiotowym zamówieniu publicznym, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 6, jest wystarczające do wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia bez zastosowania klauzuli społecznej i środowiskowej.

Rozdział 3.
Procedura udzielania zamówień z zastosowaniem aspektów społecznych i środowiskowych

§ 4. 1. W przypadku zastosowania klauzuli społecznej z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, do kierownika
zamawiającego należy ostateczna decyzja dotycząca kategorii oraz procentowego wskaźnika zatrudnienia
osób z grup wymienionych w art. 22 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku zastosowania klauzuli z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy, do kierownika zamawiającego należy
wskazanie czynności realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z art. 22
§ 1 Kodeksu pracy wymagają zatrudnienia na umowę o pracę.

3. W przypadku zastosowania klauzuli z art. 96 ust. 1 ustawy dotyczącej liczby oraz kategorii osób, które
wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić do realizacji zamówienia, decyzja należy do kierownika
zamawiającego.

4. W przypadku zastosowania aspektów środowiskowych, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy,
decyzja ostateczna należy do kierownika zamawiającego.

5. W celu zastosowania klauzul dotyczących aspektów społecznych i środowiskowych należy zawrzeć
w dokumentacji postępowania odpowiednie wymagania względem wykonawców, w szczególności w:
zapytaniu ofertowym, ogłoszeniu o zamówieniu, warunkach udziału w postępowaniu, opisie przedmiotu
zamówienia, umowie.

Rozdział 4.
Monitoring i rejestr zamówień z zastosowaniem aspektów społecznych i środowiskowych

§ 5. 1. Dział Organizacyjny i Informatyzacji prowadzi wykaz udzielonych zamówień publicznych
z zastosowaniem klauzul społecznych i środowiskowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
regulaminu.

2. Koordynatorzy komórek organizacyjnych zobowiązani są do monitorowania stosowania klauzul
społecznych w trakcie realizacji zamówienia.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Uzasadnienie odstąpienia od stosowania aspektów społecznych i środowiskowych

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

1) Zamawiający: ……………………………………………........................………………………………...

2) Znak sprawy: ........................................................................................................................................

3) Przedmiot zamówienia: ……….……………………….....................…………………………………….

4) Szacowana wartość zamówienia netto: ………….…....................……………………………………….

5) Termin wykonania zamówienia: …………………….……………....................…………………………

6) Szczegółowe uzasadnienie odstąpienia od zastosowania aspektów społecznych lub środowiskowych w

powyższym zamówieniu publicznym:

…………………………………………………………………………………………......................……

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….............................................……

……………………………………………………………………………….………….....................……

………………………………………………………………………………………….......................……

Nowe Miasto Lubawskie……………..……… r. ……………………………….…….

(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykaz udzielonych zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zastosowanych aspektów

społecznych i środowiskowych

………………….. rok

Lp.
Numer

postępowania
Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia

netto
EUR /PLN

Zastosowana klauzula
społeczna/środowiskowa

Podstawa i tryb udzielanego
zamówienia
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