
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z
o.o. w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146364996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bierzewicka 32

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242353202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pomgostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomgostynin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.pomgostynin.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

Odbiór i transport odpadów

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:
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z
o.o. w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adab3c5c-51ba-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308808/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 08:33

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 00291572/02

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: ZP.3410/1/POM/21

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych dla pojazdów
będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez
Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych
bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej w
odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą
publiczną. Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Olej napędowy (ON) - w szacunkowej ilości 35 000 litrów.

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 trakcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający powziął informację, iż
w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wskazał nieprawidłowy adres Elektronicznej
Skrzynki Podawczej, który nie odpowiada uprawnieniom instytucji publicznej wobec powyższego
nie jest powiązany z miniportalem - co uniemożliwia Wykonawcy poprawne zaszyfrowanie i
przesłanie ofert. Tym samym, z powodu wadliwie działającego systemu wykorzystywanego
przez Zamawiającego do złożenia ofert, konieczne jest unieważnienie niniejszego postępowania.
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