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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Ułanów 9a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kostrzewa
E-mail: zampubl@mcoo.krakow.pl
Tel.: +48 126503925
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mcoo.krakow.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/31/20

II.1.2)

Główny kod CPV
60130000 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 11.09-30.11.2020r. usług dowozu do szkół, placówek
oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych (zwanych
dalej „placówkami”) zlokalizowanych w Dzielnicach I-XVIII Miasta Krakowa lub poza granicami Miasta Krakowa
oraz odwozu do miejsca zamieszkania ok. 780 dzieci niepełnosprawnych (w tym ok. 90 dzieci na wózkach
inwalidzkich) z terenu Gminy Miejskiej Kraków środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi
do przewozów pasażerskich (w tym samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych
na wózkach inwalidzkich). Przypadki dowozu do placówek zlokalizowanych poza granicami Miasta Krakowa
mogą zaistnieć w sytuacji, gdy placówki te są najbliższymi placówkami miejsca zamieszkania dzieci mającymi
możliwość kształcenia niepełnosprawnych uczniów.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

2/4

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 104 124.22 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 11.09-30.11.2020r. usług dowozu do placówek
zlokalizowanych w Dzielnicach I-XVIII Miasta Krakowa lub poza granicami Miasta Krakowa oraz odwozu do
miejsca zamieszkania ok. 780 dzieci niepełnosprawnych (w tym ok. 90 dzieci na wózkach inwalidzkich) z
terenu Gminy Miejskiej Kraków środkami transportu sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów
pasażerskich (w tym samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich). Przypadki dowozu do placówek zlokalizowanych poza granicami Miasta Krakowa mogą zaistnieć
w sytuacji, gdy placówki te są najbliższymi placówkami miejsca zamieszkania dzieci mającymi możliwość
kształcenia niepełnosprawnych uczniów. Przewozy odbywać się będą w dni powszechne od poniedziałku do
piątku, w wyłączeniem przypadających w danym roku kalendarzowym dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych / - w przedszkolach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.
649 oraz z 2018 r. poz. 691), - w placówkach pozostałych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603 ze
zm.)/. Usługa obejmuje również niepełnosprawne dzieci trzyletnie i czteroletnie.W ramach przedmiotowego
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej organizacji ww. przewozów, w tym także
do skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci przed rozpoczęciem przewozów w celu
uzyskania od nich informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji przewozów (tj. godziny odbioru dzieci
z domów i z placówek) oraz przekazania im numerów telefonów umożliwiających bezproblemowy kontakt z
Wykonawcą. Wszystkie czynności organizacyjne Wykonawcy w zakresie przygotowania do świadczenia usługi
przewozu winny zakończyć się najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia przewozu.
Wtedy też Zamawiający winien otrzymać od Wykonawcy pisemną informację o gotowości Wykonawcy do
świadczenia usługi przewozu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
II.2.14.1): Dot. pkt. II.1.6): Dotyczy możliwości składania ofert częściowych
II.2.14.2): Dot. pkt. II.1.7): Podana wartość to suma wartości zamówień tworzących jedno zamówienie u
Zamawiającego, którym jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie obejmujące świadczenie usług
dowozu do placówek i odwozu z placówek dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy ze
względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł
on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów
określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Z uwagi na odstąpienie Zamawiającego od umowy z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym
"PN" (nienależyte wykonywanie usług - pomimo złożonej przez niego uprzednio informacji o pełnej gotowości
do realizacji świadczenia), z uwagi na wynikający z ustawy Prawo oświatowe obowiązek zapewnienia ciągłości
dowozów dzieciom niepełnosprawnym, konieczne jest natychmiastowe wykonanie zamówienia obejmującego
okres poprzedzający okres ujęty w kolejnym PN. Tylko udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
daje możliwość zachowania ciągłości dowozów.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/09/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Radio-Taxi Partner Sp. z .o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 6751160523
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 20/1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-711
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 051 060.87 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 051 060.87 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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VI.3.1) Dotyczy pkt. V.2.1) Podano datę wszczęcia przedmiotowego postępowania tj. przesłania Wykonawcy
zaproszenia do negocjacji.
VI.3.2) Dotyczy pkt. V.2.4) Podana wartość (początkowa i końcowa) to wartość (początkowa) aktualnie
udzielanego zamówienia: 2 051 060.87 PLN.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.4.3.1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP (w tym odwołanie) przysługują Wykonawcy
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów tej ustawy. VI.4.3.2) Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP. VI.4.3.3) Terminy wnoszenia odwołań: VI.4.3.3.1) Odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób VI.4.3.3.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. VI.4.3.3.3.)
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. VI.4.3.3.1) - VI.4.3.3.2) wnosi się wterminie10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2020

