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W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2019r., zawierające prośbę  o zajęcie 

stanowiska w zakresie interpretacji art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53), 

zwanej dalej „ustawą  Pzp", uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Stosownie do treści art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp zamówienia sektorowego można 

udzielić  w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie jest udzielane 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych i polega na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w 

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem 

oraz całkowita wartość  tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego 

wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót 

budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną  one udzielone. Z uwagi na zasadę  prounijnej 

wykładni prawa krajowego, przepisy dotyczące zamówień  sektorowych powinny być  

interpretowane w kontekście regulacji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień  przez podmioty 

działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 

uchylającej dyrektywę  2004/17/VVE (Dz. U. L 94 z 28.3.2014, s. 243). Mając powyższe na 

względzie wskazać  należy, ze wspomniany wyżej art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp stanowi 

implementację  do polskiego porządku prawnego art. 50 lit. f przedmiotowej dyrektywy 

przewidującego możliwość  stosowania przez podmioty zamawiające procedury 

negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się  o zamówienie w przypadku 

nowych robót budowlanych lub usług polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych lub usług powierzonych wykonawcy, któremu te same podmioty zamawiające 



udzieliły wcześniejszego zamówienia, pod warunkiem że takie roboty budowlane lub usługi 

są  zgodne z podstawowym projektem, na który udzielono pierwotnego zamówienia na 

podstawie jednej z procedur zgodnie z art. 44 ust. 1. Jednocześnie jak wskazuje ww. przepis 

podstawowy projekt musi wskazywać  zakres ewentualnych dodatkowych robót budowlanych 

lub usług oraz warunki, na jakich te zamówienia będą  udzielane. Możliwość  zastosowania tej 

procedury musi być  wskazana już  w ogłoszeniu dotyczącym pierwszego projektu, a 

całkowita szacunkowa wartość  dalszych robót budowlanych lub usług musi zostać  

uwzględniona przez podmioty zamawiające w zakresie stosowania przez nie art. 15 i 16. 

Odnosząc się  do zagadnienia przedstawionego w piśmie dotyczącego interpretacji 

sformułowania „warunki, na jakich zostaną  one (zamówienia) udzielone" użytego w treści art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp (i art. 50 lit. f dyrektywy sektorowej) oraz wyjaśniając wątpliwości 

wnioskodawcy w zakresie rozbieżności między przesłankami umożliwiającymi skorzystanie z 

trybu wolnej ręki przy udzielaniu zamówień  sektorowych na podstawie ww. regulacji i 

zamówień  klasycznych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp należy zwrócić  uwagę  na 

brzmienie art. 67 ust. la  przedmiotowej ustawy. Przepis ten konkretyzuje treść  art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp przewidując wymóg zawarcia w opisie zamówienia podstawowego 

ewentualnego zakresu usług lub robót budowlanych oraz warunków na jakich mają  być  one 

udzielone. Mając zatem powyższe na względzie uznać  należy, że obowiązek wskazania ww. 

okoliczności dotyczy zarówno zamówień  sektorowych jak i klasycznych. 

Analizując treść  wniosku należy zwrócić  uwagę  na fakt, że określenie zakresu usług 

lub robót budowlanych i sprecyzowanie warunków, na jakich zostaną  udzielone zamówienia 

podobne stanowią  odrębne elementy przesłanki z art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, których 

łączne zaistnienie jest konieczne dla możliwości udzielenia zamówienia sektorowego w 

trybie z wolnej ręki. Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy podkreślić  należy, 

że samo wyliczenie poszczególnych robót budowlanych lub usług, które mogą  być  

przedmiotem zamówień  podobnych nie świadczy o spełnieniu wymogu dotyczącego 

określenia warunków, o których mowa powyżej, a stanowi raczej realizację  przesłanki 

odnoszącej się  do obowiązku przewidzenia ich zakresu. Podkreślenia wymaga przy tym 

fakt, że przepisy ustawy Pzp, w odniesieniu do żadnego z reżimów udzielania zamówień  nie 

określają  co oznacza sformułowanie „warunki na jakich zostaną  one udzielone". Wydaje się  

jednak, że pojęcie to ma tożsame znaczenie w każdym z nich. Podejmując próbę  

wyjaśnienia co mieści się  w zakresie wymogu sprecyzowania warunków, na jakich zostaną  

udzielone zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 

należy zwrócić  uwagę  na treść  motywu nr 109 wspomnianej wyżej dyrektywy sektorowej, 

który wskazuje, że warunki realizacji zamówienia służą  określeniu konkretnych wymogów 

dotyczących realizacji danego zamówienia, oraz stanowią  stałe, obiektywne wymogi, 

powiązane z przedmiotem zamówienia i obejmujące wszystkie czynniki związane z 
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konkretnym procesem produkcji, dostarczaniem lub wprowadzaniem na rynek. Przyjmuje się, 

że zamawiający odnosząc się  do warunków zamówienia, o których mowa powyżej, powinien 

wskazać  w dokumentach zamówienia podstawowego (w specyfikacji/projekcie umowy) 

ramowe określenie sposobu realizacji przyszłego świadczenia, które ma zostać  udzielone na 

podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp (warunki te mogą  przykładowo dotyczyć  cen po 

jakich udzielone będzie przyszłe świadczenie podobne, przewidywanych kar umownych). 

Zapisy w tym zakresie powinny być  sformułowane w sposób jasny, precyzyjny i 

zapewniający realizację  zasady przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Brak informacji, o których mowa powyżej, co do zasady, poddaje w wątpliwość  

możliwość  udzielenia zamówienia na podobne usługi lub roboty budowlane, gdyż  

wykonawcy nie dysponują  pełną  wiedzą  co do zakresu realizacji ewentualnych przyszłych 

świadczeń. Jednakże mając na uwadze fakt, iż  warunki kontraktowe winny być  tożsame z 

zapisami umowy dotyczącej zamówienia podstawowego, w sytuacji nieokreślenia przez 

zamawiającego takich warunków dla zamówienia podobnego wydaje się  dopuszczalne 

odniesienie się  wprost do tych, które obowiązywały dla zamówienia udzielanego pierwotnie i 

przyjęcie iż  te dotyczące zamówienia udzielanego na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp są  z nimi zbieżne. Wystarczającym będzie również  samo wskazanie przez 

zamawiającego, że zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w 

umowie podstawowej. Odpowiadając na pytanie wnioskodawcy o wymóg przewidzenia w 

ramach warunków, o których mowa powyżej, okresu, w którym możliwe będzie skorzystanie 

z dopuszczalności udzielenia zamówienia sektorowego na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp wskazać  należy, że przepis ten, w przeciwieństwie do art. 67 ust. 1 pkt 6 

przedmiotowej ustawy, mającego zastosowanie do zamówień  klasycznych, nie wprowadza 

ograniczeń  czasowych w udzielaniu zamówień  w trybie z wolnej ręki, tym bardziej więc nie 

ma konieczności ujmowania tej kwestii w ramach „warunków". 

Podkreślić  jednak należy, że ocena, czy warunki, na jakich zostaną  udzielone 

zamówienia podobne na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, zostały określone w 

sposób prawidłowy umożliwiając tym samym zastosowanie trybu z wolnej ręki należy do 

zamawiającego. Wskazać  należy, że nie jest możliwym dokonanie takich rozstrzygnięć  przez 

Prezesa Urzędu Zamówień  Publicznych na etapie formułowania ogólnej opinii prawnej. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień  Publicznych. Więcej j ormacji o zasadach 
przetwarzania danych osobowych przez UZP znajduje się  w Klauzuli informacyjnej dostępnej na kF61043"Młdm: 
https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-publicznych/rodo/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobo ac~vnY 
rozpatrywania-wnioskow-o-wydanie-opinii 


