
Ogłoszenie nr 500057809-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.  

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych: Modernizacja Hal zdjęciowych – 

wymiana ustrojów akustycznych i grzejników 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 606509-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Krajowy numer identyfikacyjny 

27493800000, ul. ul. Chełmska  21, 00724   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 

tel. 022 841-26-35, e-mail zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl, faks 022 841-58-91.  

Adres strony internetowej (url): www.wfdif.com.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Państwowa Instytucja Kultury  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Modernizacja Hal zdjęciowych – wymiana ustrojów akustycznych i grzejników  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZZT/02/2017  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Hal zdjęciowych – wymiana ustrojów 

akustycznych i grzejników. Prace wchodzące w zakres przedmiotowego zamówienia polegają 

na wykonaniu wymiany starych ustrojów akustycznych zastąpieniu ich nowymi oraz na 

modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, stolarki okiennej i drzwiowej. 

Szczegółowy zakres modernizacji określają projekty wykonawcze opracowane na zlecenie 

Wytwórni stanowiące wraz z przedmiarami robót załącznik nr 1 do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7 

 



Dodatkowe kody CPV: 44621100-0, 44621112-7  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne: W ogłoszonym w dniu 24.10.2017r. przetargu nieograniczonym 

dot. Modernizacji Hal zdjęciowych – wymiana ustrojów akustycznych i grzejników - znak 

ZZT/02/2017 nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


