
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na
potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIR-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061618280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górna 27

1.5.2.) Miejscowość: Mircze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 530 132 312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mir-eko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mir-eko.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://mir-eko.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na
potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35e4b4e4-5e78-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019719/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 13:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319521/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MIR/271/1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 247180,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywną dostawę oleju napędowego do silników
diesla na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu w ogólnej w ilości szacunkowej 50 000
litrów, przez okres obowiązywania umowy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i
wg poniższych zasad:
− jednorazowa dostawa do siedziby MIR-EKO Sp. z o.o., ul. Górna 27, 22-530 Mircze
maksymalnie 5 000 litrów do zbiornika magazynującego o pojemności 5 000
litrów.
− dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail w ciągu dwóch
dni roboczym po zgłoszeniu.
− dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi
w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego
funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę
referencyjną 15°C.
− Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika
autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego
na pojeździe dostawczym.
− dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013 poz. 1058 ) i wymogi
określone w normie PN-EN 590:2013-12 lub równoważnej ( wg objętości
w temperaturze referencyjnej + 15°C );
− dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów
zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego
filtra:
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− w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać
olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
− w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października
do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
− w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze
zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.
− przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest
jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa
z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego
filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.
− przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie zakładu w Mirczu, rzeczywista
ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika
odbierającego dostawę. 
− realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub w wyjątkowych
sytuacjach w innym obustronnie ustalonym terminie.
− w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy
będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 238000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby
MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu w ogólnej w ilości szacunkowej 2 000 litrów. W okresie
obowiązywania umowy i wg poniższych zasad:
− Jakość dostarczonej benzyny bezołowiowej musi odpowiadać wymaganiom
zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu zakupu, w tym w
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680
z późn. zm).
− Benzyna tankowana będzie do specjalnych zbiorników przewoźnych należących do
zamawiającego. Zamawiający ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu.
− Miejscem tankowania będzie stacja paliw, a tankowanie odbywać się będzie
w godzinach pracy stacji.
− Stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby
MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu, ul. Górna 27, 22-530 Mircze, dojazd wyłącznie drogami
utwardzonymi.
− Wykonawca zobowiązany jest do każdego zakupu dołączyć świadectwo (orzeczenie)
jakości dostarczonej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium,
które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być
zaopatrzone w datę wykonywania badań.
− Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany
jest wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ)części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie
przedsiębiorstwa) podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
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4.5.5.) Wartość części: 9180,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup
benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w
Mirczu” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2021 r. pod numerem
2021/BZP 00319521/01, według zapisu SWZ ,,Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.”
W celu korzystania z systemu miniPortal Zamawiający musi podsiadać Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą, na którą Wykonawcy mogą składać oferty. 
Podana w SWZ Elektroniczna Skrzynka Podawcza /mireko123/mireko nie posiada
funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP, przez co Wykonawcy nie mają możliwości
złożenia prawidłowo oferty. 

Brak możliwości złożenia oferty z przyczyn wynikających z działania narzędzia informatycznego,
za pomocą którego prowadzone jest postępowanie jest niemożliwą do usunięcia wadą
prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255
pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup
benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w
Mirczu” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2021 r. pod numerem
2021/BZP 00319521/01, według zapisu SWZ ,,Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.”
W celu korzystania z systemu miniPortal Zamawiający musi podsiadać Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą, na którą Wykonawcy mogą składać oferty. 
Podana w SWZ Elektroniczna Skrzynka Podawcza /mireko123/mireko nie posiada
funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP, przez co Wykonawcy nie mają możliwości
złożenia prawidłowo oferty. 

Brak możliwości złożenia oferty z przyczyn wynikających z działania narzędzia informatycznego,
za pomocą którego prowadzone jest postępowanie jest niemożliwą do usunięcia wadą
prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255
pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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