
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w 2021 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W
KRAKOWIE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000094449

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Ułanów 9

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-450

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 411 76 11

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zsisim@wp.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsisim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w 2021 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d248587-1564-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181649/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-15 14:44

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00113674/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.3.2 Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat.T dla uczniów Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie w 2021 r.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZSIŚIM/ZP/2/21

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T
dla 86 uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 w 2021
roku. Kurs prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w
szczególności właściwego rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o
uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs ma na celu
przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego uprawniającego do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii T. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby
uczestnik kursu po ukończeniu kursu miał możliwość przystąpienia do egzaminu wewnętrznego
w terminie określonym dla przeprowadzenia kursu. Po zakończeniu zajęć kursu teoretycznych i
praktycznych Wykonawca przeprowadza egzamin wewnętrzny.
Miejsce prowadzenia kursu: a) miejsce prowadzenia zajęć części teoretycznej kursu oraz
egzaminu wewnętrznego (sala wykładowa) - na terenie Miasta Krakowa, zapewniona i
wskazana przez Wykonawcę; b) miejsce prowadzenia zajęć części praktycznej kursu – plac
manewrowy zapewniony i wskazany przez Wykonawcę oraz ruch uliczny - na terenie Miasta
Krakowa. Częstotliwość zajęć części praktycznej kursu: zajęcia odbywać się będą na podstawie
indywidualnych ustaleń z uczestnikami. Terminy zajęć części teoretycznej i praktycznej, egzamin
wewnętrzny muszą być dostosowane do obowiązujących godzin lekcyjnych uczestników kursu.

3.10.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in.
w sytuacji, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym wszystkie
oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy PZP, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził w
2021r. postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP (numer

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00181649/01 z dnia 2021-09-15

2021-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



postępowania: ZSIŚIM/ZP/1/21). Ww postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna złożona
oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, gdyż jej treść jest
niezgodna z warunkami zamówienia. Reasumując, spełnione są przesłanki uprawniające do
udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie z art. 305 pkt 2 ustawy
PZP.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-db88196f-01c4-11ec-b885-f28f91688073

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jan Kowalik Ośrodek Szkolenia

5.1.2.) Ulica: os. Dywizjonu 303 43/16

5.1.3.) Miejscowość: Kraków

5.1.4.) Kod pocztowy: 31-875

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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