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Adrian Bura
radca prawny w Kancelarii Prawnej Pieróg 
& Partnerzy, ekspert z zakresu zamówień 
publicznych

N owelizacja ustawy Prawo 
zamówień publicznych (da-
lej: pzp), która weszła w życie 

z dniem 28 lipca 2016 r., wprowadziła 
całkowicie nowe regulacje w zakresie 
procedury zawierania umów ramo-
wych. Instrument ten, zastrzeżony 
niegdyś wyłącznie dla zamawiających 
sektorowych, nie był dotychczas sze-
roko wykorzystywany. W roku 2015 
w Biuletynie Zamówień Publicznych 
opublikowano zaledwie 50 ogłoszeń 
o zawarciu tego rodzaju umów. Zama-
wiających mógł zniechęcać wysoki sto-
pień skomplikowania tego zagadnie-
nia przy jednocześnie bardzo skąpym 
uregulowaniu tej materii w przepisach 
prawa. Czy nowe regulacje mogą przy-
czynić się do zwiększenia zaintereso-
wania zamawiających udzielaniem za-
mówień w tej formie?

Czym jest umowa ramowa?
W pzp niezmiennie definiuje się umo-
wę ramową jako umowę zawieraną 
między zamawiającym a wykonaw-
cą (lub wykonawcami), której celem 
jest ustalenie warunków dotyczących 

zamówień publicznych, jakie mogą 
zostać udzielone w danym okresie, 
w szczególności cen i – jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – przewidywanych ilo-
ści. Podkreślić należy, że postępowanie 
prowadzone w celu zawarcia umowy ra-
mowej nie jest postępowaniem o udzie-
lenie zamówienia publicznego, a samo 
zawarcie takiej umowy nie jest równo-
znaczne z udzieleniem zamówienia ani 
nawet ze wstępnym przyrzeczeniem 
jego udzielenia, co odróżnia tę umo-
wę od umowy przedwstępnej. Z tego 
też względu zamawiający co do zasady 
nie mają możliwości wprowadzenia do 
umowy ramowej zapisów zobowiązu-
jących wykonawców do składania ofert 
na realizację umów wykonawczych czy 
też przewidzenia jakichkolwiek sank-
cji za bierność wykonawcy, z którym 
taka umowa ramowa została zawar-
ta (np. kar umownych za niezłożenie 
oferty w trybie przewidzianym umową 
ramową). Efektywność przyjętego roz-
wiązania zależy zatem w dużej mierze 
od aktywności i woli współpracy wyka-
zywanej przez wykonawców, z którymi 
zawarta została umowa ramowa. Brak 
takiej aktywności spowoduje, że za-
warta umowa ramowa będzie instru-
mentem martwym. Fakt ten powinien 
mieć zatem niewątpliwe znaczenie przy 
konstruowaniu postanowień wzoru 
umowy ramowej przez zamawiających. 

Charakter umowy ramowej nie prze-
szkodził bowiem ustawodawcy w na-
łożeniu na zamawiających obowiązku 
oferowania zamówienia do wykonania 
w ramach istniejącej umowy ramo-
wej. Obowiązek ten wynika z treści 
art. 101a pzp, zgodnie z którym zama-
wiający udziela (a nie: „może udzielić”) 
zamówień, których przedmiot objęty 
jest umową ramową, wykonawcy lub 
wykonawcom, z którymi jest ona za-
warta. Dopiero zatem brak zaintere-
sowania ze strony tych wykonawców 
umożliwi zamawiającemu udzielenie 
zamówienia w inny sposób.

Mimo tych niedogodności umowa 
ramowa wydaje się dobrym instrumen-
tem pozwalającym na ustalenie ogól-
nych warunków udzielania zamówień, 
których dokładny zakres oraz czas re-
alizacji nie są z góry znane, a których 
jednostkowe udzielanie każdorazowo 
przy zachowaniu podstawowych ter-
minów określonych w pzp mogłoby się 
okazać dla zamawiającego kłopotliwe.

W jaki sposób zamawiający 
może zawrzeć umowę ramową?
Nowelizacja przede wszystkim istotnie 
rozszerzyła katalog trybów, w których 
umowa ramowa może być zawarta. 
Obok przetargu nieograniczonego, 
przetargu ograniczonego i negocjacji 
z ogłoszeniem wprowadzono również 

Gdy dokładny zakres i czas realizacji zamówienia nie są z góry znane,  
zamawiający może skorzystać z instytucji umowy ramowej, która pozwala  
na ustalenie ogólnych warunków przyszłych umów o zamówienia publiczne.

Umowy ramowe 
Artykuły 99–101b pzp
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możliwość zawarcia takiej umowy 
w trybie dialogu konkurencyjnego, 
partnerstwa innowacyjnego, negocja-
cji bez ogłoszenia, a nawet z wolnej 
ręki. Przepisy regulujące udzielanie 
zamówień w poszczególnych trybach 
stosowane są odpowiednio, co ozna-
cza, że zamawiający mogą – i powinni 
– modyfikować te przepisy oraz stoso-
wać je z uwzględnieniem zasad zawie-
rania umów ramowych, w szczególno-
ści mając na względzie cel tej instytucji. 
Nie zwalnia to jednak zamawiającego 
ze stosowania się do określonych w pzp 
przesłanek warunkujących wybór try-
bu postępowania.

Na jaki okres zamawiający 
może zawrzeć umowę ramową?
Przygotowując postępowanie prowa-
dzące do zawarcia umowy ramowej, 
zamawiający zobowiązany jest okre-
ślić przede wszystkim okres, na który 
umowa ta będzie zawarta. Co do zasa-
dy nie może on być dłuższy niż cztery 
lata. Zawarcie umowy na okres dłuższy 
jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo, 
ze względu na przedmiot zamówienia 
i szczególny interes zamawiającego, 
przy czym przesłanki te muszą wy-
stępować łącznie. O fakcie zawarcia 
umowy ramowej na okres dłuższy niż 
cztery lata należy niezwłocznie zawia-
domić Prezesa Urzędu Zamówień Pu-
blicznych, podając wartość i przedmiot 
umowy oraz uzasadnienie faktyczne 
i prawne. Jak wynika wprost z tre-
ści art. 100 ust. 2 pzp, zawiadomienia 
dokonuje się post factum, co podaje 
w wątpliwość możliwość sprawowania 
faktycznej kontroli nad prawidłowo-
ścią zawierania takich umów.

Z iloma wykonawcami może 
być zawarta umowa ramowa?
Na etapie przygotowania postępowa-
nia zamawiający muszą podjąć decy-
zję również co do maksymalnej liczby 
wykonawców, z którymi umowa ra-
mowa zostanie zawarta. W tym za-
kresie w znowelizowanych przepisach 

usunięto wymóg dążenia do zawarcia 
takiej umowy z co najmniej trzema 
wykonawcami. Zamawiający mogą 
zatem wskazać dowolną liczbę wyko-
nawców, musi to jednak nastąpić już 
w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wydaje się, że w intere-
sie zamawiającego powinno leżeć za-
pewnienie jak największej konkurencji 
w odpowiedzi na kierowane przez nie-
go zaproszenia do zawarcia umów re-
alizacyjnych, a także wyeliminowanie 
ryzyka całkowitego braku zaintereso-
wania odpowiedzią na takie zaprosze-
nia. W tym celu umowa ramowa po-
winna zostać zawarta z jak największą 
liczbą wykonawców. Decyzję w tym 
zakresie podejmuje jednak wyłącznie 
zamawiający według własnego uzna-
nia i nie wydaje się, aby mogła być ona 
skutecznie zakwestionowana w drodze 
przewidzianych w ustawie środków 
ochrony prawnej.

Już w ogłoszeniu o zamówieniu, 
zaproszeniu do potwierdzenia zain-
teresowania, a jeżeli nie były one wy-
magane, to w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, należy wska-
zać również katalog zamawiających, 
którzy będą mogli udzielać zamówień 
objętych umową ramową. Jak wy-
nika z wprowadzonego nowelizacją 
art. 101a ust. 2 pzp, zamawiających 
tych może być więcej niż tylko jeden. 
Wskazanie zamawiających uprawnio-
nych do udzielania zamówień z umowy 
ramowej musi obligatoryjnie nastąpić 
m.in. w przypadkach, gdy postępowa-
nie prowadzone jest przez kilku zama-
wiających wspólnie (art. 16 ust. 1 pzp), 
gdy jest ono prowadzone przez cen-
tralnego zamawiającego (art. 15a 
i nast. pzp) czy też przez związki zama-
wiających (art. 3 ust. 3a pzp).

Realizacja umowy ramowej
Znowelizowane przepisy dopuściły 
również ograniczenie przez zamawia-
jącego liczby wykonawców, z który-
mi zostanie zawarta umowa ramo-
wa do zaledwie jednego, niezależnie 
od przyczyn leżących u podstaw takiej 
decyzji (art. 101a ust. 1 pkt 1 pzp). 
W przypadku skorzystania przez za-
mawiającego z tej możliwości przepisy 
ustawy kładą szczególny nacisk na za-
kaz dokonywania istotnych zmian wa-
runków zamówienia określanych 
w umowach wykonawczych w stosun-
ku do warunków określonych w umo-
wie ramowej. Gdyby natomiast strony 

Artykuł 99 pzp

Zamawiający może zawrzeć umo-
wę ramową po przeprowadzeniu 
postępowania, stosując odpowied-
nio przepisy dotyczące udzielania 
zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu ogra-
niczonego, negocjacji z ogłosze-
niem, dialogu konkurencyjnego, 
negocjacji bez ogłoszenia, zamó-
wienia z wolnej ręki lub partner-
stwa innowacyjnego.

Postępowanie prowadzone w celu zawarcia 
umowy ramowej nie jest postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, a samo 
zawarcie takiej umowy nie jest równoznaczne 
z udzieleniem zamówienia ani nawet ze wstęp-
nym przyrzeczeniem jego udzielenia.
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chciały dokonać zmian w już zawartej 
umowie ramowej, zamawiający może 
skorzystać z wezwania wykonawcy 
do uzupełnienia oferty, zakreślając jed-
nocześnie termin do złożenia takiego 
uzupełnienia. Jest to jednak uprawnie-
nie zamawiającego, nie zaś czynność 
obligatoryjna.

Bez wątpienia możliwość uzupełnie-
nia dotyczy oferty złożonej przez wy-
konawcę na zawarcie umowy ramowej, 
a więc oferty uprzednio zweryfikowanej 
i przyjętej przez zamawiającego. Usta-
wodawca w pzp nie precyzuje przy tym, 
w jakim zakresie zamawiający mogą żą-
dać takiego uzupełnienia. Z uwagi na cel 
przepisu zasadne jest jednak założenie, 
że zakres zmiany oferty nie może wy-
kraczać poza zakres zmian dokonanych 
w samej umowie ramowej. Z literalnego 
brzmienia art. 101a ust. 4 pzp wynika 
również, że wezwanie do uzupełnie-
nia oferty może być dokonane dopiero 
po wprowadzeniu zmian w umowie ra-
mowej, a nie przed nim. Tym bardziej 
zatem to zakres zmian w umowie ramo-
wej determinuje treść wezwania do uzu-
pełnienia oferty, a nie odwrotnie. 

W pzp całkowicie przemilczano 
kluczowe z punktu widzenia praktyki 
kwestie, takie jak dopuszczalny zakres 
oceny uzupełnienia oferty oraz skut-
ki niedochowania zakreślonych przez 
zamawiającego wymogów. Stosowanie 
– choćby odpowiednio – przepisów 
ustawy regulujących składanie i ocenę 
ofert nie wydaje się w tym zakresie roz-
wiązaniem w jakikolwiek sposób uza-
sadnionym, gdyż ich treść i charakter 
ofert determinowane są koniecznością 
realizacji ogólnych zasad udzielenia 
zamówienia publicznego, w tym wy-
padku natomiast nie będziemy mieli 
do czynienia z czynnościami zmierza-
jącymi do wyboru wykonawcy bądź 
udzielenia zamówienia. Zamawiający, 
przygotowując postępowanie, może 
i w zasadzie powinien sam uregulować 
te kwestie we wzorze umowy ramowej.

Całkowitą nowością w umowach 
ramowych zawieranych z więcej niż 

jednym wykonawcą jest wprowadzenie 
do pzp przepisów uzależniających spo-
sób udzielania zamówień w wykonaniu 
umowy ramowej od stopnia uregulo-
wania przez zamawiającego we wzorze 
umowy ramowej warunków realizacji 
dostaw, usług bądź robót budowlanych 
stanowiących jej przedmiot oraz wa-
runków wyłaniania wykonawców bę-
dących stroną umowy ramowej.

Jeżeli już w postępowaniu mającym 
na celu zawarcie umowy ramowej wa-
runki te określone zostaną w sposób 
kompletny i będą uwzględniały również 
sposób, w jaki będzie można udzielić 
zamówienia konkretnemu wykonawcy, 
to zamawiający nie będzie miał możli-
wości zwrócenia się do wykonawców 
o złożenie dodatkowych ofert na za-
warcie umów wykonawczych. W takim 
wypadku zamawiający zobowiązany 
będzie udzielić zamówień jednost-
kowych w myśl szczegółowych zasad 
określonych już w postępowaniu doty-
czącym zawarcia umowy ramowej; za-
sady te powinny być na tyle precyzyjne, 
aby umożliwiać wybór wykonawcy wy-
łącznie na podstawie nich samych oraz 
oferty złożonej w postępowaniu na za-
warcie umowy ramowej.

Niedookreślenie warunków realiza-
cji przedmiotu umowy ramowej lub też 
niedookreślenie warunków wyłonienia 
wykonawców zmusi natomiast zama-
wiającego do zwrócenia się do stron 
umowy ramowej o złożenie ofert. W ta-
kim przypadku przyjąć należy, w myśl 
art. 26 ust. 1 zd. 2 a contrario, że jeżeli 
wartość zamówienia przekracza progi 
ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, 
to zamawiający zobowiązany będzie do 
tego, by przed udzieleniem zamówienia 
żądać od wykonawcy, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą, 
dokumentów wymienionych w art. 25 
ust. 1 pzp, a w konsekwencji również 
weryfikować ich treść. W przypadku 
dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3, wykonawca nie będzie 
zobowiązany do ich złożenia, jeżeli za-
mawiający posiada już te dokumenty.

Zwracając się do stron umowy ra-
mowej o złożenie ofert, zamawiający 
przede wszystkim musi zastosować te 
same warunki udziału w postępowaniu 
i warunki realizacji zamówienia, które 
stosowano przy zawarciu umowy ra-
mowej. Nie oznacza to jednak, że toż-
same muszą być także kryteria oceny 
ofert. W razie potrzeby zamawiający 
może na tym etapie określić dodatko-
we, bardziej sprecyzowane warunki. 
Nie ma także przeszkód, aby zamawia-
jący w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ogłoszeniu o zamó-
wieniu sformułował również inne wa-
runki, które będzie stosował wyłącznie 
w określonych przez siebie sytuacjach. 
W pzp nie wskazano minimalnego ter-
minu, jaki zamawiający może wyznaczyć 
do przygotowania i złożenia ofert w od-
powiedzi na wystosowanie zaproszenia. 
Określono jedynie ogólne dyrektywy, 
jakimi powinien kierować się zamawia-
jący, wyznaczając taki termin. Czas ten 
musi być wystarczający do przygotowa-
nia i złożenia ofert, przy uwzględnieniu 
złożoności przedmiotu zamówienia 
jednostkowego. Ten minimalny termin 
zamawiający może określić już w samej 
umowie ramowej.

Zamawiający może również zdecy-
dować się na system mieszany, polega-
jący na udzieleniu części zamówień ob-
jętych umową ramową bez ponownego 
zwracania się do wykonawców o skła-
danie ofert, a części przez zwrócenie się 
o ich złożenie. Możliwość tę wskazuje 
art. 101a ust. 1 lit. c pzp. Jego zastoso-
wanie jest możliwe, o ile wcześniej prze-
widziano to w ogłoszeniu o zamówie-
niu oraz jeśli umowa ramowa określa 
wszystkie warunki realizacji jej przed-
miotu. Decydując się na taki sposób re-
alizacji umowy ramowej, zamawiający 
już w siwz lub w ogłoszeniu o zamówie-
niu w postępowaniu na zawarcie tego 
rodzaju umowy obligatoryjnie określa 
kryteria wyboru wskazujące, która część 
przedmiotu umowy ramowej nabywana 
będzie po ponownym poddaniu zamó-
wienia procedurze konkurencyjnej lub 
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bezpośrednio zgodnie z warunkami 
umowy ramowej. W tych dokumentach 
należy też sprecyzować, które warunki 
mogą być przedmiotem ponownego 
poddania zamówienia procedurze kon-
kurencyjnej. System mieszany może 
być zastosowany również do tych części 
umowy ramowej, dla których określono 
wszystkie warunki realizacji, niezależ-
nie od tego, czy sformułowano je także 
dla pozostałych części umowy ramowej.

Wspomnieć trzeba przy tym, że jeśli 
zamawiający zdecyduje się na udzie-
lanie zamówień w wykonaniu umowy 
ramowej po ponownym przeprowa-
dzeniu procedury konkurencyjnej, 
to ustawodawca wprost przewidział 
możliwość przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej na zasadach określo-
nych w art. 91a ust. 1 pzp.

Zamawiający mogą też dopuścić 
składanie ofert na potrzeby umowy 
ramowej w postaci katalogów elek-
tronicznych lub wymagać złożenia 
ich w tej postaci, a także wymagać 
dołączenia takich katalogów do ofer-
ty. Mogą również udzielać zamó-
wień w wykonaniu umowy ramowej 
na podstawie zaktualizowanych kata-
logów elektronicznych, jeżeli umowa 
ramowa została zawarta z więcej niż 
jednym wykonawcą oraz wszystkie 
oferty złożone zostały za pomocą 
katalogów elektronicznych lub do-
łączenia katalogów elektronicznych 
do oferty. W takim przypadku za-
mawiający zaprasza do ponownego 
złożenia katalogów elektronicznych 
dostosowanych do wymagań da-
nego zamówienia albo informuje 
wykonawców, że z katalogów elek-
tronicznych już złożonych pobierze 
informacje potrzebne do sporządze-
nia ofert dostosowanych do danego 
zamówienia, informując jednocześ-
nie z należytym wyprzedzeniem 
o dacie i godzinie pobrania takich 
informacji. Jeżeli wykonawca nie wy-
razi na pobranie takich informacji 
zgody, zamawiający jest związany 
takim oświadczeniem i musi uznać, 

że wykonawca ten nie złożył ofer-
ty. Przed zawarciem umowy wyko-
nawczej w sposób opisany powyżej 
zamawiający musi także dodatkowo 
zweryfikować, czy tak złożona oferta 
nie zawiera istotnych błędów, przed-
stawiając wybranemu wykonawcy 
pobrane informacje.

Dokumentowanie  
czynności zamawiającego
Udzielanie zamówień w wykonaniu 
umowy ramowej nie wymaga spo-
rządzania protokołu dokumentują-
cego czynności zamawiającego, jeżeli 
udzielenie następuje zgodnie z wa-
runkami zawartymi w samej umowie. 
Protokół taki należy jednak każdora-
zowo sporządzić, jeżeli zamówienie 
poddawane jest ponownie procedu-
rze konkurencyjnej. Wzoru takie-
go protokołu nie określa rozporzą-
dzenie wydane na podstawie art. 96 
ust. 5 pzp. Zamawiający powinien 
zatem sporządzić go samodzielnie, 
z uwzględnieniem wymogów zawar-
tych w art. 96 ust. 1.

Sam fakt zawarcia umowy ramowej 
musi być udokumentowany stosow-
nym ogłoszeniem o udzieleniu zamó-
wienia. W przypadku jednak zamó-
wień opartych na umowie ramowej 
zamawiający nie musi, choć może, 
opublikować takie ogłoszenie dla każ-
dego zamówienia. Zależy to od jego 
własnego uznania.

Środki ochrony prawnej przy 
realizacji zawartej umowy
W przypadku ofert na zawieranie 
umów wykonawczych do umów 
ramowych z mocy art. 94 ust. 2 
pkt 2 pzp nie stosuje się okresu stand-
still (zawieszenia terminu zawarcia 
umowy) na ewentualne wniesienie 
środków ochrony prawnej. Z powyż-
szego wynika, że ustawodawca z re-
guły nie przewiduje, aby w tej fazie 
postępowania mogły być wnoszone 
odwołania. Nie oznacza to jednak, 
że strony umowy ramowej są takiej 

ochrony pozbawione. Jeżeli zamawia-
jący, dokonując wyboru oferty wy-
konawcy w ramach realizacji posta-
nowień umowy ramowej, naruszy 
przepis ustawy lub też zaniecha czyn-
ności, do której na jej podstawie był 
zobowiązany, to wykonawca ma pra-
wo skorzystać z przewidzianych w pzp 
środków ochrony prawnej. Co więcej, 
jeden z takich przypadków określo-
no wprost w treści art. 182 ust. 4 pzp, 
zgodnie z którym podstawą do zło-
żenia odwołania może być brak za-
proszenia strony umowy ramowej 
do złożenia oferty na zawarcie umowy 
wykonawczej. Jeżeli zatem wykonaw-
ca mimo wszystko złoży odwołanie 
w postępowaniu konkurencyjnym 
realizującym postanowienia umowy 
ramowej, to zamawiający nie będzie 
mógł zawrzeć umowy wykonawczej 
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyro-
ku lub postanowienia kończącego po-
stępowanie odwoławcze.

Wpływ zamawiającego  
i wykonawców na powodzenie 
przedsięwzięcia
Znowelizowane przepisy nie tylko 
rozszerzają katalog trybów, w których 
umowa ramowa może być zawar-
ta, lecz również dają zamawiającemu 
większą swobodę kształtowania jej 
postanowień. Niewątpliwie – obok 
realizacji oczywistego celu, jakim jest 
implementacja do polskiego porządku 
prawnego nowych dyrektyw – wpro-
wadzenie tych regulacji powinno się 
przyczynić do zwiększenia zaintereso-
wania praktycznym wykorzystaniem 
tego instrumentu. Z uwagi jednak 
na skąpe uregulowanie tej materii 
w przepisach prawa należy podkreślić, 
że powodzenie przedsięwzięcia opiera-
jącego się na umowie ramowej zależy 
nadal w dużym stopniu od samego za-
mawiającego, w tym w szczególności 
od odpowiedniego sformułowania po-
stanowień tej umowy, oraz od aktyw-
ności wykonawców, z którymi została 
ona zawarta. 


