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Jak udzielać zamówień

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z czerwca 2016 r.  
wprowadziła istotne zmiany w zakresie powierzania zamówień uzupeł-
niających i dodatkowych dotychczasowym wykonawcom. Zmianom 
uległ nie tylko sposób ich udzielania, ale również zakres i nazewnictwo. 

M ają one znaczący wpływ zarówno na umowy 
zawarte przed wprowadzeniem, jak i po 
wejściu w życie znowelizowanych przepisów. 
Do dnia wejścia w życie zmodyfikowanych 

przepisów ustawy Pzp, tj. do 28 lipca 2016 r., stosowa-
nie zamówień uzupełniających i dodatkowych, których 
udzielić można było w trybie zamówienia z wolnej ręki,  
nie nastręczało większych wątpliwości. 

 
Zamówienia ujęte w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
Pzp sprzed nowelizacji, ujmowane jako zamówienia 
uzupełniające, zostały przez ustawodawcę krajowego 
trwale usunięte z treści aktu prawnego.

 
W ich miejsce wprowadzono zamówienia polegające  
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych 
oraz dodatkowych dostawach. Natomiast podstawa prawna 

do udzielania zamówień określanych mianem zamówień 
dodatkowych (statuowane były do dnia wejścia w życie 
ustawy nowelizującej w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp), zo- 
stała uchylona. 

W miejsce dotychczasowego rozwiązania wprowadzono 
możliwość zmiany umowy polegającej na powierze-
niu wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług 
lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym. 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
PRZED NOWELIZACJĄ
Do momentu wejścia w życie przepisów obecnie 
obowiązującej ustawy Pzp kwestię zamówień uzupeł-
niających w trybie zamówienia z wolnej ręki regulo-
wał art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Ich zastosowanie możliwe 
było jedynie w sytuacji wypełnienia enumeratywnie  
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wymienionych w treści ww. artykułów. Udzielenie zamó-
wień uzupełniających obwarowane było dość rygorys- 
tycznymi wymaganiami. 

Artykuł 67 ust. 1 pkt 6 Pzp odnoszący się do zamówień 
na usługi lub roboty budowlane wskazywał bowiem, 
iż udzielenie zamówienia uzupełniającego możliwe 
było wyłącznie w sytuacji, gdy zamówienie podstawowe 
zostało udzielone w jednym z podstawowych trybów,  
tj. trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. 
Ponadto zamawiający, chcąc w przyszłości skorzystać 
z tej możliwości, musiał przewidzieć zamówienie tego 
rodzaju w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego, 
przy czym – co istotne – przedmiot zamówienia uzupeł-
niającego musiał być zgodny z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 

Nieodzownym zatem elementem skorzystania z instytucji 
określonej w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp było uwzględnienie 
wartości zamówień uzupełniających przy ustalaniu warto-
ści całego zamówienia. Fakt zapowiedzenie w ogłoszeniu 
możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego nie 
rodził po stronie zamawiającego obowiązku skorzystania 
z niego, jednocześnie nie stanowił podstawy do jakich-
kolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 

 
Przed nowelizacją możliwe było udzielenie zamówień 
uzupełniających jedynie w okresie trzech lat od udzie-
lenia zamówienia podstawowego (dnia podpisania 
umowy) dotychczasowemu wykonawcy usług lub 
robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

 
Udzielenie zamówień uzupełniających możliwe było rów-
nież w przypadku zawarcia umowy na dostawy (ówczesny 
art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp). Przesłanki umożliwiające ich 
udzielenie były analogiczne do wskazanych w przepisie 
wcześniejszym, jednak wartość zamówienia nie mogła 
być wyższa niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 
Dodatkowo skorzystanie z zamówienia uzupełniającego 
przy dostawach obwarowane było wymogiem ustalenia, iż 
zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania 

rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodo-
wałoby w konsekwencji niekompatybilność techniczną 
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w ich 
użytkowaniu i dozorze.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH
W wyniku nowelizacji Pzp formalnie usunięto możliwość 
udzielania zamówień uzupełniających na podstawie dotych-
czasowych przesłanek określonych w treści art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7. W ich miejsce wprowadzono natomiast zamó-
wienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w aktual-
nym brzmieniu) oraz dodatkowych dostawach (art. 67 
ust. 1 pkt 7 Pzp w obecnym brzmieniu). Udzielenia po- 
wyżej wskazanych zamówień nie warunkuje już tryb za- 
mówienia podstawowego. 

Zamawiający może udzielić zamówienia wskazanego  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w przypadku gdy zostaną speł-
nione następujące przesłanki: 

 zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług 
lub robót budowlanych, które były już wykonywane jako 
zamówienie podstawowe, 

 jego udzielenie następuje w okresie trzech lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego,

 przedmiot zamówienia podstawowego i nowego jest 
zgodny, 

 zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu 
wykonawcy oraz 

 informacja o przewidywanym zamówieniu została 
zawarta w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego. 

Tak jak dotychczas, zawarcie informacji o przewidywa-
nym zamówieniu nie rodzi po stronie zamawiającego 
obowiązku – a po stronie wykonawcy roszczenia – jego 
udzielenia. W opisie zamówienia podstawowego należy 
wskazać ewentualny zakres tych usług lub robót budowla-
nych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone (art. 67  
ust. 1a Pzp). Stawiane przez ustawodawcę wymogi niewąt-
pliwie wymuszają na zamawiających bardziej kompleksową 
niż dotychczas, dokładniejszą analizę swych potrzeb. 

Zamówienie na dodatkowe dostawy udzielone może 
być jedynie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
podstawowego, przy czym uzależnione jest to od celu, 
w jakim jest ono udzielane. Ustawodawca postawił bowiem 
wymóg, zgodnie z którym celem dodatkowych dostaw 
musi być częściowa wymiana dostarczonych produktów 
lub instalacji, zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa 
istniejących instalacji. Ponadto zmiana wykonawcy wymusza-
łaby na zamawiającym konieczność nabywania materiałów 
o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 

Zamówienie na dodatkowe dostawy 
udzielone może być jedynie 

dotychczasowemu wykonawcy 
zamówienia podstawowego, przy czym 

uzależnione jest to od celu,  
w jakim jest ono udzielane. 

Art. 67  
ust. 1a Pzp
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niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie 
duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu 
produktów lub instalacji. 

 
Zamówienie na dodatkowe dostawy, w przeciwień-
stwie do zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług lub robót budowlanych, nie musi 
być przewidywane przez zamawiającego w ogło-
szeniu. Ważne jest również, aby czas trwania umowy 
zawartej w wyniku udzielenia tegoż zamówienia nie 
przekraczał trzech lat, co wynika wprost z przepisu 
art. 67 ust. 1b Pzp.

 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 Pzp zamawiający ma obo- 
wiązek poinformowania w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia o przewidywanych zamówieniach pole-
gających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
czy na dodatkowych dostawach. Co więcej, w myśl art. 
32 ust. 3 Pzp podmiot udzielający zamówienia musi 
uwzględnić wartość zamówień wskazanych w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp przy ustalaniu wartości całego zamó- 
wienia. Wartość tych zamówień powinna być doli-
czona do wartości, która ustalana jest dla zamówienia 
podstawowego. 

Często wartość całego zamówienia jest większa od wartości 
udzielonego zamówienia, bowiem nie zawsze dochodzi 
do udzielenia przewidzianych w ogłoszeniu zamówień 
oraz zamówień na dodatkowe dostawy. Jednak w celu 
skorzystania z możliwości ich udzielenia konieczne jest  
– oprócz spełnienia odpowiednich przesłanek – wykazanie 
uwzględnienia ich wartości przy ustalaniu wartości całego 
zamówienia. 

 
Znowelizowane przepisy ustawy Pzp nie ograniczają 
w żaden sposób procentowo ani kwotowo wartości 
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
usług lub robót budowlanych czy zamówień na dodat-
kowe dostawy przewidzianych do udzielenia w trybie 
z wolnej ręki. 

 
ZAMÓWIENIA DODATKOWE 
PRZED NOWELIZACJĄ
Do momentu wejścia w życie znowelizowanych przepisów 
ustawy Pzp zamówienia dodatkowe na usługi i roboty budow-
lane w trybie z wolnej ręki regulowane były w art. 67 ust. 1 
pkt 5 Pzp. Powierzenie prac dotychczasowemu wykonawcy 
możliwe było wyłącznie wówczas, gdy spełniona została 
choć jedna z następujących przesłanek: 

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzie-
lenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wyma-
gałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

 realizacja zamówienia podstawowego jest uzależniona 
od wykonania zamówienia dodatkowego.

Można było powierzyć pracę dotychczasowemu wyko-
nawcy także wówczas gdy: 

 wartość zamówienia dodatkowego nie przekraczała 
łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, 

 zamówienie dodatkowe nie było objęte zamówieniem 
podstawowym, 

 wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

 realizacja zamówienia dodatkowego była niezbędna 
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 

 przedmiotem zamówienia dodatkowego były usługi  
lub roboty budowlane. 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp sprzed nowelizacji 
możliwe było udzielenie jednego zamówienia dodatkowego 
lub większej ich liczby. 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH 
DODATKOWYCH
Przy projektowaniu nowych norm prawnych celem ustawo-
dawcy krajowego było wprowadzenie reguł bardziej precy-
zyjnych i mniej zależnych od subiektywnej oceny podmiotów 
udzielających zamówień publicznych. Jednocześnie jego zało-
żeniem było stworzenie takich regulacji, które nie będą każdo-
razowo zaskakiwać zamawiających, ale sprawią, że wydarze- 
nia związane z realizacją zamówienia staną się przewidywalne. 

W konsekwencji uchylony został przepis dotyczący udzie-
lania zamówień dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp 
sprzed nowelizacji), 

 
w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp przewidziano możliwość 
dokonania zmiany umowy polegającej na powierzeniu 
dotychczasowemu wykonawcy realizacji dodatkowych 
dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 Pzp  
zamawiający ma obowiązek 

poinformowania w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia o przewidywanych 

zamówieniach polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót 

czy na dodatkowych dostawach.  

Art. 67  
ust. 1b Pzp

Art. 36 ust. 2 
pkt 3 Pzp

Art. 32  
ust. 3 Pzp

Art. 67 ust. 1 
pkt 5 Pzp

Art. 144 
ust. 1  
pkt 2 Pzp
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Przesłanki zmiany umowy są zbliżone do przesłanek 
pozwalających dotychczas na udzielenie zamówienia 
dodatkowego. Zmiana umowy jest dopuszczalna niezależ-
nie od rodzaju zamówienia, przy czym warto podkreślić, 
iż dodatkowe zamówienie nie musi być tego samego 
rodzaju co dotychczasowe, jednakże realizujący prace 
związane z zamówieniem dodatkowym musi pozostać 
ten sam. 

Zmiana polegająca na udzieleniu zamówienia dodatkowego 
musi być niezbędna oraz dla jej dokonania spełnione muszą 
być łącznie następujące warunki: 

 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powo-
dów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedo-
godność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zama-
wiającego, 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie  
lub umowie ramowej. 

Wprowadzenie zmiany umowy w toku jej realizacji jest 
znacznie prostsze od funkcjonującego przed nowelizacją 
udzielania zamówienia dodatkowego, bowiem przy tym 
drugim konieczne było przeprowadzanie skomplikowanej 
i czasochłonnej procedury udzielenia nowego zamówienia 
w trybie z wolnej ręki. 

 
 
Dla skorzystania z możliwości zmiany umowy konieczne 
jest wykazanie niezbędności dokonywanej zmiany. 

 
Na próżno szukać w ustawie Pzp oraz prawie unijnym kon-
kretnej informacji, na czym owa niezbędność ma polegać. 
Z pewnością zlecenie wykonawcy realizacji zamówienia 
dodatkowego musi mieć związek z realizowanym zamó-
wieniem podstawowym. 

Prawodawca unijny w motywie 108 preambuły dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia  
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchy-
lającej dyrektywę 2004/18/WE, zaznaczył, iż instytucje 
zamawiające mogą stanąć w obliczu sytuacji, gdy dodat-
kowe roboty budowlane, dostawy lub usługi okażą się 
konieczne. W takich przypadkach:

 
modyfikacja pierwotnej umowy bez nowego postę-
powania o udzielenie zamówienia może być uza-
sadniona, w szczególności gdy dodatkowe dostawy 
mają na celu częściową wymianę albo zwiększenie 
bieżących usług, dostaw lub rozbudowę istniejących 
instalacji, jeżeli zmiana dostawcy zobowiązywałaby 
instytucję zamawiającą do nabywania materiałów, 
robót budowlanych lub usług o innych właściwościach 
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność 
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne 
w użytkowaniu i utrzymaniu. 

 
W literaturze wskazuje się, że przymiot niezbędności 
winno się także utożsamiać z zamawiającym, a nie tylko 
z realizowanym zamówieniem podstawowym1. Niezbęd-
ność zlecenia wykonawcy realizacji prac związanych 
z zamówieniem dodatkowym wskazuje na to, iż musi 
zostać ono udzielone jeszcze podczas realizacji zamó-
wienia podstawowego, o czym świadczy chociażby spo-
sób udzielenia zamówienia dodatkowego, tj. w drodze 
w zmiany umowy. Warto również zaznaczyć, iż w usta-
wie Pzp ustawodawca zawarł przepis, wedle którego 
zakazuje się wprowadzania kolejnych zmian umowy 
lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania  
przepisów ustawy. 

 
Niemożność zmiany wykonawcy uwarunkowana musi 
być przyczynami ekonomicznymi lub technicznymi. 
Istotne jest zatem należyte wykazanie przez zama-
wiającego, iż zmiana wykonawcy spowodowałaby  
po jego stronie niewspółmierne do przedmiotu zamó-
wienia koszty oraz wysiłek. 

 
Sam fakt, iż nowy wykonawca musiałby zostać wybrany w jed-
nym z trybów konkurencyjnych, narażałby go na utratę – 
niezbędnego do wyboru odpowiedniego wykonawcy – 
czasu. Zamawiający musi stanąć zatem przed zadaniem 
skrupulatnego przeanalizowania pod względem ekono-
micznym i technicznym następstw zmiany wykonawcy. 
Jedynie nieopłacalność i zbyt duży wysiłek po stronie pod- 
miotu udzielającego zamówienia umożliwią dokonanie 
zmiany umowy.

Niezbędność zlecenia wykonawcy 
realizacji prac związanych z zamówieniem 

dodatkowym wskazuje na to, iż musi 
zostać ono udzielone jeszcze podczas 
realizacji zamówienia podstawowego, 

o czym świadczy chociażby sposób 
udzielenia zamówienia dodatkowego,  

tj. w drodze zmiany umowy. 

Motyw 108 
preambuły 
dyrektywy 
2014/24/UE

Art. 144  
ust. 1a Pzp
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Każdorazowo dokonana zmiana umowy rodzi po stronie 
zamawiającego obowiązek zamieszczenia po jej dokona-
niu ogłoszenia o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub jego przekazania Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej, warto pamiętać, że posłużyć się przy 
tym należy specjalnie przeznaczonymi formularzami ogło-
szeniowymi.

OKRES PRZEJŚCIOWY DLA 
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
I DODATKOWYCH
Wprowadzone ustawą nowelizującą przepisy dotyczą – 
co do zasady – umów zawartych po dniu wejścia w życie 
ustawy. Niemniej jednak ustawodawca krajowy zauważył 
problem związany z zawartymi przed dniem w wejścia 
w życie ustawy nowelizującej umowami w sprawie zamó-
wienia podstawowego i umowami zawartymi w obecnym 
stanie prawnym, ale będących następstwem postępowań 
prowadzonych na starych zasadach. 

W tym celu, w art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy nowelizującej, 
przewidziano przepis intertemporalny, dzięki któremu 
dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia 
publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie 
ustawy nowelizującej (nawet jeśli zostały one wykonane) 
lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia 
w życie tejże ustawy. 

Przedmiotowe zmiany mogą nastąpić tylko przy spełnieniu 
co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy 
usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekracza-
jących łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoż-
liwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddziele-
nie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawo-
wego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub 

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione 
od wykonania zamówienia dodatkowego;

2) w przypadku udzielenia, w okresie trzech lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego, dotych-

czasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 
50% wartości zamówienia podstawowego i polegają-
cych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone 
w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu 
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamó-
wienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego;

3) w przypadku udzielenia, w okresie trzech lat od udzie- 
lenia zamówienia podstawowego, dotychczaso-

wemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, 
jeżeli zmiana wykonawcy wywoływałaby konieczność 
nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, 
co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nie- 
proporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowa-
niu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 
przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające 
było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia pod-
stawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia  
podstawowego.

 
 
Procedura udzielania odrębnego zamówienia w trybie 
z wolnej ręki zastąpiona została aneksem do umowy 
podstawowej. Co istotne, musi on mieć charakter 
kompleksowy – niedopuszczalne jest dowolne 
kształtowanie przez podmioty stosunku prawnego 
jego postaci oraz regulowanie wybranych zapisów 
umowy podstawowej. Jak wskazuje Urząd Zamówień 
Publicznych w opinii prawnej dotyczącej zamówień 
dodatkowych i zamówień uzupełniających w przepisach 
przejściowych, zmiana umowy za każdym razem będzie 
„rozszerzała” świadczenie pierwotne, mianowicie dla 
dostaw przyjmie ona postać rozszerzenia dostawy, 
natomiast dla usług i robót budowlanych będzie powtó-
rzeniem tego samego rodzaju zamówień. Ponadto nie 
wpłynie ona na zakres świadczenia podstawowego, 
jak również nie zmieni go poprzez wprowadzenie 
w jego miejsce świadczenia zastępczego. Co więcej, 
w aneksie wprowadzającym zamówienie uzupełnia-
jące nie można będzie zawrzeć informacji o zmianie 
wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie 
pierwotnej. Aneks nie może także wywierać wpływu 
na ostateczny termin realizacji umowy podstawowej2.

Zmiana dokonana w formie aneksu nie wymaga infor-
mowania o tym fakcie Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych ani zamieszczania ogłoszenia o zmianie 
umowy w odpowiednim publikatorze. 

Przypisy:
1 Nowelizacja dokonana na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmia-

nie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej jako: ustawa nowelizująca, nowelizacja.

2 J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2017, s. 648.




