
  
Wrocław, 18.12.2020 r. 

 

 

          Do   

          Wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla 

Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach, Zadanie nr 2: 

Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach i kegach, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina 

czerwonego i białego w butelkach i kegach, o numerze referencyjnym ZP/10/20/PN/WPW i numerze Ogłoszenia  

o zamówieniu 764844-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.  

 

I. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą: Sukcesywna dostawa napojów alkoholowych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z podziałem na zadania: Zadanie nr 

1: Sukcesywna dostawa piwa w butelkach, Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa piwa rzemieślniczego (craftowego) w butelkach  

i kegach, Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa wina czerwonego i białego w butelkach i kegach, o numerze referencyjnym 

nadanym postępowaniu przez Zamawiającego ZP/10/20/PN/WPW, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 764844-N-2020  

i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 09.12.2020 r., zwanymi dalej Ogłoszeniem i SIWZ, niniejszym informuje, że: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 108 131,60 PLN brutto, 

(słownie: jeden milion sto osiem tysięcy sto trzydzieści jeden 60/100 PLN brutto), w tym: 

a) zadanie 1   656 205 PLN brutto; (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć PLN brutto) 

b) zadanie 2   343 293 PLN brutto; (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy PLN brutto) 

c) zadanie 3            108 633,60 PLN brutto (słownie: sto osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy 60/100 PLN brutto) 

2. W wyżej przywołanym postępowaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym w Ogłoszeniu i SIWZ, tj. we Wrocławskim 

Parku Wodnym S.A. Sekretariacie Biura Zarządu do dnia 18.12.2020 r. do godz. 13:00 nie została złożona żadna oferta na każde  

z zadań. 

 

II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający,  działając na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy, zawiadamia o unieważnieniu wyżej przywołanego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1  pkt  1)  Ustawy. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 

1. W miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu i SIWZ,  tj. we Wrocławskim Parku Wodnym S.A. Sekretariacie Biura 

Zarządu do dnia 18.12.2020 r. do godz. 13:00 nie została złożona żadna oferta na każde z zadań. 

2. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1  pkt 1)  Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,  

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

 


