
Ogłoszenie nr 500238176-N-2018 z dnia 04-10-2018 r. 

Warszawa: Wymiana witryn sklepowych wraz drzwiami i kratami stalowymi budynku Akademii 

Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. OGŁOSZENIE O 

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej 

nie 

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Krajowy 

numer identyfikacyjny 27583700000, ul. ul. Miodowa  , 00246   Warszawa, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 228 319 545, e-mail techniczny@at.edu.pl, faks 228 319 101. 

Adres strony internetowej (url): www.at.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wymiana witryn sklepowych wraz 

drzwiami i kratami stalowymi budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki 

Lalkarskiej w Białymstoku. 

Numer referencyjny  KWSL.26.3.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana witryn sklepowych (wraz drzwiami i 

kratami stalowymi) 

II.5) Główny Kod CPV: 45422100-2 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art.67 ust.1 pkt. 4) ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami: 



Zamawiający przeprowadził dwukrotnie postępowanie przetargowe w trybie przetargu 

nieograniczonego. W pierwszej procedurze do Zamawiającego nie została złożona żadna oferta. 

Kolejne postępowanie uwzględniające wyodrębnienie zadania obejmującego wymianę witryn 

okiennych zostało unieważnione z powodu, iż jedyny wykonawca który złożył ofertę złożył ją 

deklarując wykonanie zamówienia w terminie niezgodnym z postanowieniami SIWZ. Wobec 

powyższego działając w oparciu o przesłankę zdefiniowaną w art.67 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – tekst jednolity, 

z powodu, że w przedmiotowym postępowaniu jedyna złożona oferta została odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia 

możliwe jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


